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ÖZ 
 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusu, Ticaret Kanunu’nda tek 

bir madde halinde düzenlenmiş ve ortaklığın kural olarak paylarını geri satın 

alamayacağı, ancak istisnai durumlarda paylarını edinebileceği kabulüne yer 

verilmiştir. Bu sert yasaklayıcı düzenlemenin getirilmesinin düşünsel arka plânında 

yatan, ortaklığın kendi paylarını satın alma yoluyla malvarlığını alacaklılar zararına 

azaltabileceği endişesidir. Anonim ortaklık pay sahipleri, yalnızca ortaklığa karşı ve 

taahhüt ettikleri sermaye bedelini ödemekle yükümlüdürler. Buna karşılık ortaklık 

alacaklılarının pay sahiplerini, ortaklık borçları nedeniyle takip etmek olanağı 

bulunmamaktadır. İşte anılan yasaklayıcı düzenlemenin getiriliş nedeni, ortaklığa 

kendi paylarını geri satın alma imkânı tanınırsa, bu yöntemle ortaklık malvarlığının, 

alacaklılar zararına olarak eritilebileceği düşüncesidir. Oysa kanun başkaca 

hükümlerle, alacaklıların haklarını güvence altına almak amacıyla öngördüğü 

malvarlığı değerlerinin korunmasını zaten sağlamış durumdadır. Dolayısıyla 

alacaklıların korunması amacıyla payın ortaklık tarafından geri satın alınmasını 

yasaklamanın haklı bir yönü yoktur. Payın ortaklık tarafından geri alınması, özünde, 

tıpkı kâr dağıtımında olduğu gibi pay sahiplerine malvarlığı aktarımı 

gerçekleştirmenin bir diğer yoludur. O halde payın geri satın alınması bakımından 

yapılacak düzenleme de, pay sahiplerinin bu malvarlığı dağıtımından eşit şekilde 

yararlanmasını sağlamayı hedef tutucu bir içerik üstlenmelidir. Bu düşünceden 

hareketle çalışmada, konuyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara de lege lata ve de 

lege ferenda çözüm önerileri sunulmaktadır. 
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ABSTRACT 

 

The issue of acquisition of its own shares by an incorporated company has 

been arranged in one article in the Turkish Commercial Code, which stipulates that, 

as a rule, an incorporated company may not repurchase its own shares; however, it 

may acquire its own shares under some exceptional situations. The ideological 

background of this highly prohibitive arrangement is the concern that an incorporated 

company may decrease its assets to the disadvantage of its creditors by repurchasing 

its own shares. Shareholders of incorporated companies are only liable towards the 

incorporated company and to pay the capital amount they have subscribed. 

Nevertheless, it is not possible for the creditors to follow up the shareholders due to 

the debts of the incorporated company. The reason for introducing such a prohibitive 

arrangement is, therefore, the idea that if the shareholders of incorporated companies 

are allowed to repurchase their own shares, they may decrease the assets of the 

incorporated companies, which will be disadvantageous to the creditors. However, 

the law, in other articles, has already ensured protection of some certain assets of 

incorporated companies with an aim to secure the rights of the creditors. Therefore, 

prohibiting repurchase of shares by the incorporated company just to secure the 

creditors cannot be justified. Repurchase of shares by the incorporated company 

itself is, in essence, another method to transfer assets of the incorporated company to 

the shareholders, as in distribution of profit. For this reason, the content of the 

arrangement to be introduced for repurchase of shares should aim to ensure that 

shareholders of incorporated companies equally benefit from distribution of assets. 

Based on this idea, in this work, de lege lata and de lege ferenda solutions are 

offered to the problems that may arise related to this issue. 
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ÖNSÖZ 

 

“Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi” adlı bu tez, 2003 yılında 

başlanılan ve yaklaşık dört yıl süren, düşünsel olarak aralıksız, yazım olarak ise 

çeşitli nedenlerle kesintili şekilde sürdürülen bir çalışmanın ürünüdür.  

Kuşkusuz bir eserin ortaya çıkması, pek çok kişinin doğrudan veya dolaylı 

katkıları ile mümkün olabilir. Bu bağlamda, yürüdüğüm bu uzun soluklu yolculuk 

sırasında desteklerini sürekli yanımda hissettiren aileme ve mensubu bulunmaktan 

her zaman büyük onur ve mutluluk duyduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’ndaki çok değerleri Hocalarım ve araştırma görevlisi 

arkadaşlarıma olan şükran duygularım sınırsızdır.  
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GİRİŞ 

 

 

I. SUNUŞ  

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi TK m. 329’da, istisnaî birkaç 

edinim hali dışında kural olarak yasaklanmış ve bu yasak hükmünün dolanılmasını 

önlemek amacıyla, payların ortaklık tarafından rehin alınması da aynı düzenlemeye 

tâbi kılınmıştır. Daha 1926 tarihli ETK’da kurum, oldukça liberal bir şekilde hükme 

bağlanmışken ve payın ortaklık tarafından ediniminin yasaklamasını gerektirici 

hiçbir kötüye kullanım da uygulamada görülmemişken, birden bire böyle bir sert 

yasaklayıcı düzenlemeye varılmasının, aslında çok bilinçli bir tercihten ziyade, örnek 

alınan kanunlarda yer alan hükümlerin, üzerinde fazlaca inceleme yapılmaksızın 

benimsenmesinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. 

Bu sert yasaklayıcı düzenlemenin düşünsel arka plânında yatan, payın edinimi 

kurumu aracılığıyla ortaklık malvarlığının, alacaklılar aleyhine olmak üzere 

eritilebileceği endişesidir. Oysa böyle bir endişenin yerinde olup olmadığı sorunun 

çözümü, anonim ortaklıkta alacaklılar bakımından garanti niteliğinde görülen 

sermayenin sınırlarının belirlenmesini ve edinimle birlikte gerçekte nasıl bir işlem 

gerçekleştirildiği incelemesinin yapılmasını gerektirir.  

Karşılaştırmalı hukuk çerçevesinden bakıldığında, konunun çok renkli bir seyir 

izlediği görülmektedir. Amerikan hukukunda neredeyse hiç kimse tarafından 

geçerliliğinden kuşku duyulmayan, aksine, uzun yıllardır ortaklığın, değişen finansal 

şartlara ayak uydurmak için gerçekleştireceği doğal bir işlem niteliğinde görülen 

payın edinimi, özellikle son yirmi yılda, kâr dağıtımına alternatif olacak kadar da 

yaygın uygulamaya kavuşmuştur. Buna karşılık hukukumuza da kaynaklık eden Kıta 

Avrupa’sında (ki aslında Anglo-Sakson hukuk sistemi içerisinde yer alan İngiltere’yi 

de konumuz bakımından bu gruba dahil etmek gerekmektedir) –birkaç istisnaî 

düzenleme bir yana– uzun yıllar sert yasaklayıcı anlayış hüküm sürmüştür. Ne var ki 
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ekonomideki küreselleşme rüzgârlarının iyice şiddetlenmesi ardından tüm dünyanın, 

ülke sınırlarının artık iyice silikleştiği tek bir pazar haline dönüşmesi ve güçlü 

Amerikan ortaklıklarıyla Kıta Avrupa’sında yer alan ortaklıkların pek çok alanda yüz 

yüze gelmesi, ortaklıkların finansal yönden daha sağlam ve güçlü bir yapıya 

kavuşmaları için her türlü yöntemi kullanma zorunluluğunu gündeme taşımış, bu da 

ister istemez Kıta Avrupa’sı kanun koyucularını, konuya ilişkin düzenlemelerini 

yeniden gözden geçirmeye zorlamıştır. Değişikliğin ilk adımı, Avrupa Birliği’nin 

sermaye şirketlerine ilişkin İkinci Konsey Yönergesiyle atılmış, ardından birliğe 

dahil hemen her ülkenin (bu arada birliğe dahil olmayan İsviçre’nin de), kendi 

hukuklarındaki düzenlemeleri Yönergenin çizdiği sınırlar çerçevesinde yeniden ele 

almalarıyla, payın ortaklık tarafından ediniminde –Amerikan hukukundaki kadar 

olmasa bile– büyük oranda bir serbestliğe ulaşılmıştır.  

Hukukumuz bakımından ise ortaklığın kendi payını edinmesinin bugüne değin 

önemli bir ihtiyaç niteliği kazanmadığı görülmektedir. Bunun belki de en temel 

sebebini, ülkemizdeki sermaye piyasalarının henüz çok yeni ve daha gelişme 

evresinin başında olmasında, payları borsada işlem gören ortaklıkların dahi gerçek 

anlamda sermayenin halka yayıldığı işletmeler niteliği taşımamasında, tersine, halen 

birer aile ortaklığı kimliğini korumalarında görmek mümkündür. Doğal olarak bu 

yapılanma, artık uluslararası ortaklıklar bakımından olağan durum haline gelen, 

ortaklık yönetiminin profesyonel yöneticilerce sürdürülmesi ve bunların 

yönetimdeki, hatta giderek tüm meslek hayatlarındaki geleceklerinin, yönetiminde 

bulundukları ortaklık paylarının borsa değeriyle sıkı ilişki içinde olmasına, o 

nedenle, söz konusu değerin sürekliliğinin sağlanması için hemen her türlü finansal 

aracın en etkin şekilde kullanılması ihtiyacının , ülkemiz uygulamasında onsuz olmaz 

bir ihtiyaç önem kazanmamıştır.  

Bununla birlikte, bir yandan sermaye piyasalarının özellikle son yıllarda kat 

ettiği ilerleme ve değişim, öte yandan ise dünya ekonomisindeki küreselleşme 

rüzgârının artık ülkemizde de iyice hissedilir hale gelmesi dikkate alındığında, yakın 

bir gelecekte hukukumuzda da payın ortaklıkça ediniminin olağan bir kullanım 

alanına kavuşacağını söylemek bir kehanet sayılmaz. Tam aksine, hukukumuzu 

Avrupa Birliği hukuku ile örtüştürme gerekliliğinin, ekonomik koşulları tam olarak 
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oluşmasa bile, daha şimdiden bu alanda bir değişiklik yapmaya kanun koyucuyu 

zorlamakta olduğu gerçeği hesaba katıldığında, payın edinimi kurumunun etraflıca 

bir şekilde değerlendirilmeyi çoktan beri hak ettiğinden kuşku duyulamaz. 

 

II. İNCELEME PLÂNI 

İncelememiz, bu girişi takiben beş ana bölüm ve sonuç kısmından 

oluşmaktadır.  

Birinci bölümde payın ediniminin hukukî niteliğinin ne olduğu 

değerlendirilmiş, bu anlamda anonim ortaklık alacaklıları için teminat niteliğinde 

görülen sermayenin sınırları tespit edilerek, ortaklığın payı edinmeyle gerçekte nasıl 

bir işlemde bulunduğu sorusunun yanıtı aranmıştır. 

İkinci bölümde payın ediniminin ortaklığa sağladığı yararlar, buna karşılık 

kurumun hangi bakımlardan kötüye kullanıma olanak sağladığı konuları üzerinde 

durulmuştur. 

Üçüncü bölüm karşılaştırmalı hukuka ayrılmış, bu kapsamda, kaynak 

kanunlarda kurumun izlediği gelişim, olması gereken hukuka ışık tutması amacıyla 

inceleme konusu edilmiştir. 

Dördüncü bölümde Türk hukukundaki mevcut yasal durum incelenmiş ve de 

lege lata, ortaya çıkacak sorunlara çözüm önerilerinde bulunulduğu gibi, 

düzenlemenin, olması gereken hukuk bakımından yerindeliği sorgulanmıştır. 

Beşince bölüm TTK Tasarı’nın incelenmesine ayrılmış ve getirilen hükümlerin 

isabeti, özellikle olması gereken hukuk açısından yeterlilikleri değerlendirilmiştir. 

Nihayet son başlık, çalışmada tespit edilen sorunlar ve bunların aşılması için 

ileri sürülen çözümlerin özetine ayrılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİNİN  

KURAMSAL TEMELİ 

 

§ 1. Anonim Ortaklıkta Sermaye, Sermayenin İadesi Sorunu ve Ortaklığın 

Kendi Paylarını Edinmesi1 Arasındaki İlişki 

I. Genel Olarak  

Anonim ortaklık hukukunun çözümü en güç sorunlarından biri, pay sahipleri 

ile ortaklık alacaklılarının birbirleri karşısındaki menfaatlerinin nasıl 

dengelenebileceğidir. Pay sahipleri, ortaklığa getirdikleri katılım payları karşılığında, 

ortaklığın faaliyeti sonucunda elde edeceği gelirin azami ölçüde kendilerine 

dağıtımını, buna karşılık ortaklık alacaklıları ise, verdikleri kredinin geri 

ödenebilirliğinin güvence altına alınmasını sağlayacağından, gelirin pay sahiplerine 

aktarılmayıp ortaklık malvarlığı içerisinde kalmasını arzularlar2. Alacaklıları bu 

şekilde davranmaya iten, anonim ortaklığın bir başka temel yapı taşıdır: Bir sermaye 

şirketi ve tüzel kişilik kimliği taşımakla, alacaklılara karşı yalnızca anonim ortaklığın 

kendisi (doğal olarak tüm malvarlığıyla) sorumlu olduğu halde pay sahipleri, ortaklık 

alacaklılarına karşı herhangi bir borç altında bulunmayıp, salt ortaklığa karşı ve 

taahhüt ettikleri sermaye payını ödemekle yükümlüdürler. O kadar ki ana sözleşmeye 

konulacak bir hükümle bile pay sahiplerinin, taahhüt ettikleri katılım payı dışında 

başkaca bir borç altına sokulmaları mümkün değildir (TK m. 405/I).  
                                                 
1  TK m. 329’da yer alan “iktisap” terimi, daha duru bir Türkçe sözcük olan “edinim”in karşılığıdır. Bu 

bakımdan biz çalışmamızda daha çok “edinim” terimine yer vermeyi tercih ettik. Bununla birlikte iktisap 
kelimesinin hem kanun metninde yer almak, hem de neredeyse oybirliğiyle öğreti tarafından kullanılmakla 
yaygın şekilde benimsendiği dikkate alınarak, dili fakirleştirmekten başka hiçbir işlev görmeyecek olan bir 
budama faaliyetine girmemek ve özellikle, aynı kelimeyi çoğu yerde art arda kullanarak bir tür kakofoni de 
oluşturmamak için, her iki terime de çalışmamızda yer vermenin doğru olacağı düşüncesindeyiz.  

2  Bezzenberger, Das Kapital der Aktiengesellschaft, Dr. Otto Schmidt, Köln 2005, s. 1. 
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Bu ortaklık kurgusu içinde pay sahiplerinin neden bu denli geniş şekilde 

korunmak istendiği açıktır. Anonim ortaklık yapısının ortaya çıkışında, küçük 

tasarrufların birleştirilerek büyük sermaye birikimlerini oluşturabilme düşüncesi 

yatar. Ne var ki bu küçük tasarruf sahiplerinin sayısı çoğu halde binlerle ifade 

edilebileceğinden, şirketin yönetimine doğrudan katılmaları, bir başka anlatımla, 

getirdikleri malvarlığını doğrudan yönetmeleri söz konusu olamaz, pay sahipleri, 

yönetim işini başkalarına bırakmak zorunda kalırlar. Pay sahiplerinin, yönetmek 

imkânından yoksun kalacakları bir malvarlığı değerini ortaklığa getirmelerinin 

sağlanması çok doğal olarak bir ödün verilmesi gerekliliğini beraberinde getirir; 

yalnızca taahhüt edilen sermaye payının ödenmesinin gerekli ve yeterli oluşu, 

ortaklık iflâs ettiği, böylece ortaklık alacaklıları, alacaklarını tam olarak elde etme 

imkânından yoksun kalarak zarara uğradığı halde dahi pay sahiplerinin bu zararı 

karşılamak zorunda tutulmamaları ihtiyaç duyulan cazibeyi sağlar.  

Pay sahiplerinin yalnızca taahhüt ettikleri sermaye payını ödemekle yükümlü 

tutulmaları, buna karşılık başkaca bir sorumluluklarından söz edilememesi, bu kez 

ortaklıkla sermayedar olarak değil de kredi veren ilişkisi içerisinde bulunan 

alacaklıların menfaatinin nasıl korunabileceği sorusunu gündeme getirir. Kıta 

Avrupası’nda ve bu kapsamda Türkiye’de de geçerli olan sistem, ortaklık 

alacaklılarının güvencesini oluşturmak için kuruluş aşamasında asgari bir sermayenin 

getirilmesini şart kılmak ve bu sermayenin ortaklığın faaliyeti boyunca da 

korunmasını sağlayıcı önlemler almak üzerine kuruludur. Asgari esas sermaye veya 

nominal sermaye (Nennkapital) sistemi olarak adlandırabileceğimiz bu kurgu 

gereğince, belirli miktardaki sermayenin varlığı ve sürekliliğinin sağlanmasıyla 

alacaklıların hakları güvence altına alınmış olacaktır. Bir başka ifadeyle, belirli 

miktardaki sermayenin kuruluş sırasında getirilmesinin, ardından ortaklığın faaliyeti 

süresince de korunması ve ortaklar tarafından kendilerine dağıtımının 

engellenmesinin sağlanması, pay sahiplerinin yalnızca ortaklığa ve taahhüt ettikleri 

sermayeyle sorumlu tutulmaları kuralı karşısında bir dengeleme aracı olarak 

öngörülmüştür3.  

                                                 
3  Öğretide Özdamar, anonim ortaklık bakımından kanun koyucunun, ortakların sınırlı sorumluluğunu 

dengelemek amacıyla, ortaklık tüzel kişiliğinin borçlarından tüm malvarlığıyla sınırsız şekilde sorumlu 
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İşte kanun koyucu bu amacı gerçekleştirmek, daha açık söyleyişle, ortaklık 

sermayesinin tedarikini (sağlanmasını) ve ardından oluşturulan bu sermayenin 

korunmasını güvence altına almak için bir dizi hüküm sevk etmiştir4. Bu cümleden 

olmak üzere kuruluşta bir aynın katılma payı edimi olarak taahhüt edilmesi 

durumunda, söz konusu ayına mahkemece atanacak bilirkişi aracılığıyla değer 

biçilmesi zorunluluğu (TK m. 289/II), itibari (nominal) değerden aşağıya bedelle pay 

ihracının mümkün olmaması (TK m. 286), bedeli tamamen ödenmemiş payların 

hamiline yazılı pay senedine bağlanamaması (TK m. 409/f. son), katılma payı 

edimini yerine getirmeyen pay sahibinin bütün ortaklık haklarından mahrum edilerek 

payın bir başkasına satılmasına imkân tanınması (TK m. 407) gibi hükümler, 

sermayenin, pay sahibinin taahhüdüne uygun ve gerçek şekilde tedarikini güvence 

altına almak amacı güder.  

Sermayenin tedariki (sağlanması) ilkesi karşısında sermayenin korunması 

ilkesi5 ise madalyonun diğer yüzünü oluşturur ve bu kez de getirilen sermaye 

                                                                                                                                          
olması kuralını getirdiğini belirtmekte ve bu görüşe dayanak olarak bazı yazarlara atıf yapmaktadır (Bkz. 
Özdamar, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Yetkin, Ankara 2005, s. 75 ve orada 
dpn. 168). Ne var ki atıf yapılan yerlerde yazarlar bu tür bir ifadeye yer vermedikleri gibi, aslında böyle bir 
düşünce pek anlamlı da olmazdı. Gerçekten, her hukuk öznesinin, yüklenmiş olduğu borçlardan dolayı 
bütün malvarlığı ile sorumlu oluşu genel bir hukuk ilkesidir. Kanun koyucu istisnaen bazı tür ticari 
faaliyetlerde (örneğin donatanın bazı durumlarda ancak deniz servetiyle sınırlı sorumluluğa tâbi 
tutulmasında olduğu gibi), yapılan işin riskinin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak sorumluluğun tüm 
malvarlığı ile değil, yalnızca borçlunun belirli bir malvarlığıyla sınırlanmasını ticaret hayatının sağlıklı 
işlemesi bakımından gerekli görmüştür. Bu nedenle anonim ortaklığın da kural olarak giriştiği faaliyetlerde 
(meğer ki sınırlı sorumluluğun öngörüldüğü bir alanda faaliyet gösteriyor olsun) herhangi bir hukuk öznesi 
gibi sınırsız sorumlu olmasından daha doğal bir durum olamaz. Dolayısıyla pay sahiplerinin sınırlı 
sorumluluğunu dengelemek amacıyla ortaklığın bütün malvarlığıyla sorumluluğu sisteminin getirildiğini 
söylemek doğru değildir, bir hukuk öznesinin, bu bağlamda anonim ortaklığın alacaklıları karşısında tüm 
malvarlığıyla sorumlu olduğunu söylemek zaten doğal olanı yinelemekten başka bir anlama gelmez. 
Nitekim yazarın atıf yaptığı yerlerde de kanun koyucunun, pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğuna karşın 
asgari bir sermaye miktarını anonim ortaklığa katılma payı olarak getirmeyi şart kılmakla ortaklık 
alacaklıları açısından bir denge kurulduğundan söz edilmektedir. Bkz. Benckendorff, Erwerb eigener 
Aktien im deutschen und US-amerikanischen Recht, Diss., Nomos, Baden-Baden 1998, s. 82; Hüffer, 
Aktiengesetz, C. H. Beck, München 1993, § 1 N. 10. 

4  Türk hukuk öğretisinde sermayenin tedariki (sağlanması) genellikle ayrı bir ilke olarak zikredilmeyip 
sermayenin korunması ile aynı başlık altında anılır. Her ne kadar bu iki ilkenin sonuç itibariyle alacaklıların 
korunması için öngörüldüklerinden hareketle, aynı madalyonun iki farklı yüzünü oluşturdukları açıksa da, 
sermayenin tedariki (sağlanması) ilkesinin, kuruluş veya esas sermaye sırasında taahhüt edilen sermayenin 
tam ve gerçek olarak ortaklığa getirilmesini, sermayenin korunması ilkesi ise getirilen bu sermayenin 
ortaklığın faaliyeti boyunca korunmasını ifade etmesi, farklı söyleyişle, bunların birbirini takip eden iki ayrı 
aşamayı hedef tutmaları karşısında, teknik bakımdan iki ayrı ilkenin varlığından söz edilmesi daha 
isabetlidir. 

5  Öğretide bazı yazarlar, kanun koyucunun getirdiği hükümlerle yalnızca ortaklık sermayesinin değil, bu 
sermayenin işletilmesi sonucunda elde edilen tüm malvarlığının korunmasının amaçlandığını, çünkü anonim 
ortaklık alacaklılarının sadece ortaklığın sermayesi miktarınca olmayıp, başvuru anındaki malvarlığı 
oranında alacaklarını edinebileceklerini, çoğu durumda ortaklığın bu malvarlığı değerinin, sermayenin çok 
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üzerinde, ortaklığın ve dolayısıyla pay sahiplerinin her türlü tasarrufta 

bulunmalarının, özellikle sermayenin keyfî biçimde pay sahiplerine dağıtılmasının, 

böylelikle alacaklıların menfaatlerini zedeleyici nitelikteki işlemlerin 

gerçekleştirilebilmesinin engellenmesine yönelik hükümlerle sistemin 

tamamlanmasına ihtiyaç duyulur. Pay sahibinin getirdiği sermayeye faiz 

ödenememesi (TK m. 470), sermaye olarak şirkete getirilen katılma paylarının 

ortaklarca geri istenememesi (TK m. 405) yönündeki hükümler bu amaca hizmet 

eder.  

                                                                                                                                          
üstünde seyredeceğini ileri sürerek, ilkenin, “malvarlığının korunması” şeklinde adlandırılmasının daha 
doğru olduğu görüşündedirler. Bkz. Paslı, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi – Corporate 
Governance, 2. Bası, Çağa Hukuk Vakfı y., İstanbul 2004, s. 217; Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), Ortaklıklar 
ve Kooperatif Hukuku, 10. Baskı, Arıkan, İstanbul 2005, s. 250 N. 467; Değirmenci, Anonim Ortaklıkta 
Iskat, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 3 dpn. 1; yine “malvarlığının korunması”ndan söz eden Domaniç, 
Anonim Şirketler ve Uygulaması, TTK Şerhi-II, Temel, İstanbul 1988, s. 434. Oysa anonim ortaklık 
alacaklılarının, alacaklarını tahsil amacıyla ortaklığın sadece sermayesini oluşturan malvarlığına değil de 
tüm malvarlığına başvurabilecek olmalarının, anılan ilkenin sınırlarının belirlenmesi ve bununla bağlantılı 
olarak ilkenin adlandırılmasının isabetli şekilde yapılıp yapılmadığı sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. Burada 
terminolojiyi belirlemedeki kalkış noktası, alacaklıların ortaklığın tüm malvarlığı değerlerine başvurabilip 
başvuramayacağı sorunu olsaydı, o zaman, sözgelimi, herhangi bir gerçek kişi bakımından da hukuken 
“malvarlığının korunması” ilkesinin bulunduğundan söz açmak gerekirdi. Gerçekten, tıpkı anonim 
ortaklıklarda olduğu gibi, herhangi bir diğer hukuk öznesi, bu kapsamda bir gerçek kişi de alacaklılarına 
karşı tüm malvarlığıyla sorumludur. Ne var ki hukuken böyle bir gerçek kişinin, alacaklıların korunması 
bakımından “malvarlığının korunması ilkesi” ile bağlı bulunduğunu ileri sürebilmek son derece anlamsız 
olur.  
“Sermayenin korunması ilkesi” ile anlatılmak istenen, anonim ortaklığın, bu sermaye rakamının karşılığını 
oluşturan malvarlığını (ama ortaklığın tüm malvarlığının değil!) dilediği gibi harcamasının yasak oluşudur. 
Aşağıda ayrıntısıyla ortaya konulacağı üzere, bu kapsamda kanun koyucunun pay sahipleri tarafından 
istenildiği gibi üzerinde tasarrufta bulunamayacağı malvarlığı değeri olarak kabul ettiği ise, sermayenin ve 
bunun bir uzantısı görünümündeki kanuni yedek akçenin sermayenin yarısına kadar olan kısmının karşılığı 
anlamına gelen “kanunen bağlı malvarlığı” değerleridir. Görüldüğü üzere anonim ortaklık alacaklılarının 
güvencesi niteliği taşıdığı düşüncesiyle korunması öngörülen malvarlığı değerinin belirlenmesinde yegâne 
ölçü sermaye olduğundan, ilkenin, “sermayenin korunması” olarak adlandırılması gerektiği konusunda 
duraksamamak gerekir. Nitekim ortaklık malvarlığının zaman içerisinde artarak sermaye ve kanunî yedek 
akçeyi aşar bir duruma gelmesine karşın, pay sahiplerince üzerinde tasarrufta bulunulması kanunen 
yasaklanmış olan değerler kümesi (sermaye ve kanunî yedek akçenin toplamının karşılığı anlamındaki 
“kanunen bağlı malvarlığı” rakamı) hiçbir şekilde değişmez. 
Son olarak belirtelim ki, kanun koyucunun amacının (ortaklık alacaklılarının güvence altına alınması 
bakımından) ortaklığın tüm malvarlığını korumak olduğu düşüncesi, ortaklığın faaliyeti sırasında pay 
sahiplerine (olağan şekilde kâr kılıfı altında) yapacağı dağıtımların da aslında hukuka aykırı olduklarını 
söylemek anlamına gelirdi ki böyle bir kabulün anlamsızlığı üzerinde fazla söz söylemeye ihtiyaç dahi 
yoktur. Gerçekten, yukarıda belirtildiği üzere sermayenin korunması ilkesi ile ulaşılmak istenen, pay 
sahiplerinin, belirli miktardaki ortaklık malvarlığı (ama tüm malvarlığı değil!) değerlerinin pay sahiplerince 
dilenildiğince tasarrufta bulunulmasının önüne set çekmektir. Halbuki bu kapsamda ortaklığın pay 
sahiplerine yapacağı bir kâr dağıtımı da yine ortaklık malvarlığından gerçekleştirilecektir. İşte, “sermayenin 
korunması”na ilişkin hükümlerle ulaşılmak istenen hedef, ortaklık alacaklıları bakımından tüm 
malvarlığının korunması olsaydı, o zaman pay sahiplerine yapılacak kâr dağıtımlarının da bu ilkeyi ihlâl 
ettiğini, çünkü söz konusu malvarlığı değerinin de alacaklıların pekâlâ alacaklarını tahsil için başvuruda 
bulunabilecekleri bir kaynak niteliği taşıdığını iddia etmek gerekirdi.  
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Kanun koyucunun, anonim ortaklık paylarının ortaklık tarafından edinimini 

yasaklamasındaki temel saik6 de bu yöntem sayesinde ortaklık sermayesinin 

zayıflatılmasının, farklı söyleyişle, “sermayenin korunması ilkesi”ne aykırı hareket 

edilmesinin önüne set çekmektir. Nitekim TK m. 329’un gerekçesinde yer alan,  

“Bu maddedeki hükmün gayesi, şirketin kendi hisse senetlerini temellük ederek 

veya rehin alarak şirket varlığını bunlar karşılığında sarf edip 3ncü şahısların 

durumlarını tehlikeye düşürmesine engel olmaktır.”  

ifadesi, hükmün, sermayenin korunması ilkesine yaşam imkânı tanımak amacıyla 

getirildiği yolundaki iradeyi açıklıkla ortaya koyar7. Gerekçede yer alan bu düşünce, 

öğretide de neredeyse oybirliğiyle kendisine taraftar bulmuştur8. Buna göre 

ortaklığın kendi paylarını edinmesi, aslında sermayenin iadesi niteliğindedir9. Gerçi 

kanun koyucu, TK m. 405’te pay sahiplerinin katılma payı olarak getirdiklerini geri 

isteme imkânından yoksun olmalarını düzenlemek ve bu hükme aykırı işlemleri 

butlan yaptırımına bağlamakla sermayenin pay sahiplerine dağıtımını baştan 

önlemiştir. Ne var ki dağıtılabilir bilânço kârı dışındaki her türlü ödeme de 

sermayenin iadesi kapsamında değerlendirileceğinden10, TK m. 329 hükmü sevk 

edilmekle sermayenin iadesinin önüne geçilmesi iki yönden koruma altına 

alınmıştır11.  

                                                 
6  Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin yasaklanmasındaki diğer saikler konusunda bkz. Bkz. 

aşağıda, İkinci Bölüm, § 5.  
7  Bkz. Adliye Encümeni Mazbatası, 380. 
8  Bkz. Arslanlı, Anonim Şirketler, I. Umumi Hükümler, Fakülteler Matbaası, 3. Bası, İstanbul 1960, s. 

132-133; Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), a.g.e., s. 250 N. 467; İmregün, Anonim Ortaklıklar, Yasa Yayınları, 
İstanbul 1989, s. 275; Bahtiyar, Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, Beta, 
İstanbul 1996, s. 12; Özdamar, a.g.e., s. 77-79; Alman hukukunda TK m. 329’un muadili olan AktG § 71 
için aynı yönde bkz. Lutter, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1-2, Köln-Berlin-Bonn, Carl 
Heymanss, München 1985, § 71 N. 3; Oechsler, in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2. 
Auflage, Band 2, München 2003, § 71 N. 18; Hüffer, a.g.e., § 71 N. 1.  

9  Açıkça bu yönde bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 275; Yasaman, Anonim Ortaklıkların 
Birleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü y., Ankara 1987, s. 83; aynı anlamda Çeliktaş, 
Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını İktisabı, Arıkan, İstanbul 2006, s. 134-135.  

10  Oysa dağıtılabilir bilânço kârı dışında gerçekleştirilecek ödemelerin, kanunen bağlı malvarlığına 
dokunmadığı sürece sermayenin (katılma paylarının) iadesi kapsamında görülmesi doğru değildir. Bu 
konuda bkz. aşağıda, Birinci Bölüm, § 1, II.  

11  Özdamar, a.g.e., s. 79. Yine dağıtılabilir bilânço kârı dışındaki her türlü ödemenin sermayenin iadesi 
niteliğinde olacağı düşüncesinde bkz. Doğan, Der Erwerb eigener Aktien im deutschen und türkischen 
Recht im Himblick auf europäisches Recht, Dr. Kovač, Hamburg 2004, s. 70. 
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Ulaşılan bu noktada, sermayenin korunması ilkesi bakımından TK m. 329’un 

gerekli bir düzenleme olup olmadığı konusunda sağlıklı bir değerlendirmede 

bulunulabilmesi için irdelenmesi ve çözüme kavuşturulması gereken soru şudur: 

Anonim ortaklıkta sermaye ve sermayenin iadesi kavramlarından anlaşılması 

gereken nedir? Soru bir başka açıdan şöyle de kurgulanabilir: Anonim ortaklıkta 

alacaklıların korunması amacıyla ortaklığın ve dolayısıyla pay sahiplerinin üzerinde 

tasarrufta bulunmalarının mümkün olmadığı sermayenin kapsamı nedir? Bu anlamda 

sâfi kâr ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden yapılmayan her türlü ödeme, 

öğretide ileri sürüldüğü gibi sermayenin, daha doğrusu katılma paylarının iadesi 

(Einlagenrückgewähr)12 anlamına gelir mi? İşte TK m. 405 hükmünün varlığına 

rağmen TK m. 329’un sevkine ihtiyaç bulunup bulunmadığı, eğer böyle bir ihtiyaç 

yoksa TK m. 329’un hangi menfaate hizmet ettiği ve korumak istediği bu menfaat 

kapsamında dahi isabetli bir düzenleme kabul edilebilip edilemeyeceği konuları 

üzerinde sağlıklı yorumlar yapılabilmesi için öncelikle anılan soruların yanıta 

kavuşturulması gerekir.  

 

II. Anonim Ortaklığın Sermayesi ve Alacaklıların Korunması ile İlişkisi 

Sözlük anlamı itibariyle, bir ticari işin kurulması ve yürütülmesi için gereken 

ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamını13 ifade eden “sermaye”, ortaklıklar 

hukukunda birden fazla anlamda kullanılmaktadır. Buna göre bir ortaklığın tüm aktif 

ve pasiflerinden oluşan malvarlığını göstermek üzere sermaye kelimesi kullanıldığı 

gibi, ortağın şirkete getirmeyi taahhüt ettiği katılma payını (örneğin TK m. 139, 140) 

ve son olarak, anonim ortaklık bilânçosunda sabit bir rakam olarak yer alacak olan 

esas/çıkarılmış sermayeyi karşılamak üzere aynı terime yer verildiği görülür. Peki 

alacaklıların haklarının ihlâl edilmemesi bakımından vazgeçilmez nitelik atfedilen 

“sermayenin korunması ilkesi”nde geçen “sermaye” kavramı, bunlardan hangisini 
                                                 
12  TK m. 405’te pay sahiplerine iadesi yasaklanan, pay sahiplerinin ortaklığa getirdikleri “katılma payları”dır. 

Ancak hukukumuzda “sermaye” terimi birden fazla anlamda kullanıldığı, bu bağlamda “katılma pay”ı da 
çoğunlukla yine aynı kavramla ifade edildiği için (Bkz. aşağıda, Birinci Bölüm, § 2), aslında sermayenin 
iadesi yasağı söylemiyle tarif edilmek istenen, katılma paylarının iadesi yasağıdır. Bu nedenle, anılan ayrımı 
gösterebilmesi için çalışmamızda, sermayenin iadesi terimi yanında katılma payının iadesi yasağı terimine 
de yer verilmiştir. 

13  Bkz. Türkçe Sözlük, 1946. 
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ifade etmektedir? Yoksa söz konusu kavram, anılan üç anlamın karşıladığı 

malvarlığını değil de, sınırları farklı şekilde belirlenmek gereken başka bir değerler 

kümesini mi sarmalamaktadır? Şimdiden şu kadarını söyleyelim ki, anonim 

ortaklıkta sermayenin korunması ilkesi kapsamında yer alan, ortaklığın, dolayısıyla 

pay sahiplerinin üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunma imkânından yoksun 

kılındığı malvarlığı değerleridir. Söz konusu malvarlığı değerlerinin, oybirliğiyle 

olsa dahi, anonim ortaklık genel kurulunca alınacak bir karar sonucunda pay 

sahiplerine dağıtılması mümkün değildir. 

Bu anlamdaki sermayenin anonim ortaklıkta neyi ifade ettiği, kapsamının ve 

içeriğinin nerelere kadar uzandığı konusunda söz söylemek, TK m. 457 ve TK m. 74 

uyarınca anonim ortaklığın da düzenlemek zorunda olduğu bilânçonun incelenmesini 

gerekli kılar. TK m. 74 uyarınca bilânço “envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifi ve 

karşılıklı olarak değerleri itibarıyla tertiplenmiş hülâsasıdır.” Buna göre anonim 

ortaklığın tüm alacakları ile borçları, diğer bir anlatımla bütün malvarlığı değerleri, 

rakamsal kimliğe bürünerek bilânçoda kendisine yer bulur. Bilânçonun aktifler 

kısmında ortaklığın alacakları ve varsa zararı yer alırken, pasif kısmında ise borçlar 

gösterilir. 

Bu bağlamda ortaklığın esas/çıkarılmış sermayesi de yine bu pasif kısımda, 

borçlar kalemi içerisinde ifade edilir (TK m. 463). Kuramsal olarak kuruluşla birlikte 

ortaklık malvarlığını oluşturan aktiflerin rakamsal ifadesi, pay sahiplerinin TK m. 

279 uyarınca getirmeyi taahhüt ettiği katılma paylarının toplam rakamsal ifadesine 

denktir ve halihazır düzenlemeye göre esas sermaye 50.000 YTL’den (TK m. 272), 

çıkarılmış sermaye ise 3.158.909,11 YTL’den14 az olamaz.  

Ortaklığa esas/çıkarılmış sermaye adıyla getirilen bu rakamsal değer, ortaklığın 

bağlı malvarlığı içerisinde yerini alır. Esas/çıkarılmış sermaye payı bir kez ortaklığa 

ifa edildikten sonra, TK m. 405/II uyarınca bu meblâğın ortaklıktan geriye talep 

edilebilmesi, ancak ve sadece şirketin tasfiyesinde mümkün hale gelebilir. Öte 

yandan, öğretide daha çok taraftar bulan düşünce uyarınca, TK m. 405/II, yalnızca 

                                                 
14  01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan bu miktar konusunda bkz. SPK’nın 2006/55 no.lu haftalık 
bülteni, 4.  
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pay sahiplerinin sermaye payını talep etmelerini engelleyen tek yanlı bir kural 

olmadığından, diğer bir deyişle hüküm, pay sahibince böyle bir talep olmaksızın 

ortaklığın da ödemede bulunmasını yasaklayan iki yönlü bir düzenleme niteliği 

taşıdığından, ortaklık da iradi şekilde bu tür bir katılma payı iadesini 

gerçekleştiremez15.  

Şu var ki, bir anonim ortaklığın esas kuruluş gayesinin pay sahiplerince 

ortaklığa belirli bir sermaye getirildikten sonra bu sermayenin işletilmesi sonucunda 

bir maddi kazanım sağlamak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ortaklık henüz 

faaliyetine devam ederken, pay sahiplerinin kendilerine ortaklık malvarlığından bazı 

ödemeler yapılmasını arzu etmeleri son derece doğaldır. Ortaklığın tasfiye aşamasına 

girmesinden önce ortaklara yapılabilecek ödemenin olağan yolu kâr dağıtımıdır. 

Kanuna göre pay sahiplerine kâr payı dağıtımı ancak sâfi kârdan ve bu gaye için 

ayrılan yedek akçelerden gerçekleştirilebilir (TK m. 470). 

İşte bu iki hükmün (TK m. 470 ve 405/II) birlikte değerlendirilmesi ve Alman 

hukukundaki genel kabulün de etkisiyle öğretide, bilânço kârı dışındaki her türlü 

unsurdan yapılacak ödemenin sermayenin (katılma payının) iadesi kapsamında 

değerlendirileceği ve dolayısıyla yasak olduğu ileri sürülmektedir16. Gerçekten 

Alman hukukunda, TK m. 405/II’nin karşılığı durumundaki AktG § 57/I’de ortaklığa 

katılma payı olarak getirdiklerinin pay sahiplerine geri ödenemeyeceği hükme 

bağlanmış, ardından § 57/III’te ise, ortaklığın sona ermesinden önce ortaklara 

yalnızca bilânço kârının dağıtılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir (“Vor 

Auflösung der Gesellschaft darf unter die Aktionaere nur der Bilanzgewinn verteilt 

werden.”). Bu son fıkradan hareketle Alman hukukunda bugün çoğunlukla kabul 

edilen17, bilânço kârı dışındaki ortaklık malvarlığından yapılacak her türlü ödemenin 

katılma paylarının iadesi niteliğinde olduğudur. Anılan düşünce gereğince, aslında § 

57/I’in ifadesi hiç de isabetli değildir; çünkü kanun, bilânço kârı dışında pay 
                                                 
15  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 478 N. 834; Binder, Das Verbot der Einlagerückgewähr im 

Aktienrecht, Diss., Hans Schellenberg, Wintherthur 1981, s. 28. Bununla birlikte TK m. 405’in yalnızca 
ortakların pay bedelini talep etmesini yasaklayan tek yanlı bir düzenleme olduğu, ne var ki ortaklığın bu 
yöndeki yetkisini kısıtlayıcı bir içeriğe sahip bulunmadığı yönünde bkz. Teoman, Anonim Ortaklıkta 
İntifa Senetleri, İÜK, İstanbul 1978, s. 143. 

16  Özdamar, a.g.e., 79; Doğan, Erwerb, s. 70. 
17  Lutter, a.g.e., § 57 N. 3; Hüffer, a.g.e., § 57 N. 3; Benckendorff, s. 83.  
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sahiplerine ödeme yapılamayacağını düzenlemekle bütün anonim ortaklık 

malvarlığını bağlamaktadır. Bu bakımdan “katılma payı” (Einlage) kavramının da 

AktG § 54/I’de18 yer alan anlamda değerlendirilmeyip (bilânço kârı dışındaki tüm 

ödemelerin yasak olmasıyla bağlantılı olarak) çok daha geniş yorumlanması ve salt 

esas sermayeyi değil, tüm ortaklık malvarlığını kapsayıcı şekilde anlaşılması gerekir. 

Böylelikle bu görüş taraftarlarına göre anonim ortaklıklarda katılma payı kavramı, 

GmbHG § 30/I’deki, salt esas sermayeyi hedef tutucu ifadeden farklıdır. Dolayısıyla 

AktG § 57 yalnızca esas sermayenin korunmasına hizmet etmez, aynı zamanda tüm 

ortaklık malvarlığının bağlanmasını da sağlar19.  

Görüldüğü üzere Alman hukukunda baskın olan düşünce, anonim ortaklıklarda, 

genişletilmiş katılma payının iadesi yasağının (erweitertes Rückzahlungsverbot)20 

geçerli olduğu yönündedir. Bu kabule göre de ortaklığın kendi paylarını edinmesine 

istisnaen imkân tanıyan AktG § 71, § 57 karşısında özel hüküm (lex specialis) 

niteliği taşır. Bu nedenle de AktG § 57/I c. 2’de, ortaklığın hukuken geçerli şekilde 

edinilmiş kendi paylarının bedellerini ödemesinin, bir diğer deyişle, § 71 vd. 

hükümlerine uygun pay edinimleri dolayısıyla pay sahibine ifada bulunmasının, 

katılma payının iadesi niteliğinde sayılmayacağı özel olarak ve açıkça düzenleme 

altına alınmıştır. 

Buna karşılık Alman hukukunda savunulan bir diğer görüşe göre ise, AktG § 

57/I ve III hükümlerini birlikte okuyan, daha açık anlatımla, AktG § 57/III’teki, 

tasfiyeden önce pay sahiplerine ancak bilânço kârının dağıtılabileceği 

düzenlemesinin, § 57/I’de yer alan, pay sahiplerinin şirkete getirdiği katılma 

paylarını talep edemeyecekleri hükmünü de kapsadığı, bu bakımdan kanunun 

ifadesinin aslında hiç de başarılı olmadığı, çünkü bu iki hükmün birlikte 

değerlendirilmesi suretiyle kanun koyucunun “sermayenin (katılma paylarının) 

iadesi”ne ilişkin sınırlandırmayı “bilânço kârından yapılacak dağıtımlarla” 
                                                 
18  AktG § 57/I “Die Verpflichtung der Aktionaere zur Leistung der Einglagen wird durch den Ausgabebetrag 

der Aktien begrenzt.”. Karş. TK 405. 
19  Açıkça bu ifadeyi kullanan Lutter, a.g.e.,§ 57 N. 3; ayrıca bkz. Benckendorff, s. 83; Hüffer, a.g.e.,§ 57 N. 3. 

Bu son yazar, sermayenin korunmasından ziyade malvarlığının bağlılığından söz edilmesinin daha uygun 
olduğunu eklemektedir. 

20  Kavram için bkz. Burckhardt, Der Erwerb eigener Aktien und Stammanteile, Diss., Helbing & 
Lichtenhahn, Basel und Frankfurt am Main 1983, s. 18. 
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birleştirdiği yönündeki baskın düşünce isabetli görülemez. Gerçi bu iki fıkranın bir 

arada değerlendirilerek anlaşılması çok kolay değildir. AktG § 57/III’te, bilânço kârı 

istisna tutularak bunun dışındaki tüm ortaklık malvarlığının bağlanmasına ilişkin bir 

düzenleme yer almaktayken, birinci fıkrada ise, yalnızca katılma paylarının 

iadesinden söz edilmekte, böylece aslında son fıkra, birinci fıkrayı da kapsar 

görünmektedir. Ne var ki kanun, AktG § 57/I ve III’te ayrı ayrı konulardan 

bahsettiğine göre, bu iki hüküm de birbirlerinden bağımsız olarak okunmak ve 

yorumlanmak gerekir21. Bu düşünceye göre, kanunun anılan iki fıkrasıyla ulaşılmak 

istenen hedef farklıdır. Birinci fıkra maddi sermayenin korunmasına ilişkin 

(materielle Kapitalerhaltung) bir hüküm olarak ortaklık alacaklılarının haklarının 

zedelenmemesini güvence altına almak için getirilmişken ikinci fıkra, şeklen 

ortaklığın tüm malvarlığının bağlanmasına (formelle Gesamtvermögensbindung) 

hizmet etmekle pay sahiplerinin haklarını korumayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan 

AktG § 57/I, 2. cümlede yer alan, ortaklığın hukuka uygun şekilde kendi paylarını 

edinimi için yaptığı ödemelerin, katılma paylarının iadesi yasağı kuralına bir istisna 

oluşturduğu hükmü kanunda yanlış anlaşılabilir şekilde formüle edilmiştir; payın 

ortaklık tarafından hukuka uygun olarak geri alınması katılma payının iadesi niteliği 

taşımaz, öyle olsaydı zaten geçerli kabul edilemezdi22. 

Bu noktada, Türk hukuku bakımından da Alman hukukundaki egemen 

düşüncenin, açık söyleyelim, “genişletilmiş katılma payının iadesi yasağı” görüşünün 

geçerli olup olmadığını, yoksa hukukumuzda, İsviçre hukukunda da çoğunlukla 

benimsenen, “olağan katılma payının iadesi yasağı”nın (gewöhnliches 

Rückzahlungsverbot)23 mı uygulama alanı bulacağını irdelemek gerekir. Değişik bir 

anlatımla, yanıtı aranmak gereken soru şudur: Acaba katılma payının iadesi yasağı, 

bilânço kârı dışındaki tüm sermaye kalemlerini kapsamakta mıdır, yoksa bu ilke daha 

dar bir yorumla, kâr olarak pay sahiplerine dağıtılabilecek unsurlar dışındaki ortaklık 

malvarlığını mı korumayı hedef tutar?  

                                                 
21  Bezzenberger, Erwerb eigener Aktien durch die AG, Dr. Otto Schmidt, Köln 2002, s. 6. 
22  Bezzenberger, Erwerb, s. 52-53.  
23  Burckhardt, a.g.e., s. 17. 
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Anonim ortaklığın pay sahiplerine herhangi bir ödemede bulunabilmesi, 

ortaklık malvarlığının belirli bir miktara ulaşmış olması, diğer bir anlatımla, kanunen 

bağlı malvarlığına denk gelen rakamdan fazlaca bir miktarın bilânçonun aktif 

tablosunda görülmesi halinde mümkündür. Ortaklık bilânçosunun aktif tablosunda 

ortaklık malvarlığının rakamsal değeri gösterilirken, pasif tablosunda ise bu 

malvarlığının beslendiği kaynaklar yer alır. Pasif tablosunda yer alan bu kaynakları 

ikiye ayırmak gerekir: Öz kaynaklar (öz sermaye) ve dış kaynaklar (dış sermaye).  

Bu çok genel yapılanmaya göre bir anonim ortaklık bilânçosu şu şekilde 

görülecektir: 

Aktifler  Tutarı (YTL)   Pasifler     Tutarı (YTL) 

Varlıklar  160.000     Öz kaynaklar   100.000 

          Dış kaynaklar   60.000 

    160.000           160.000 

Bilânçonun pasif kısmında yer alan dış kaynakların karşılığını oluşturan 

malvarlığı değerlerinin hiçbir şekilde pay sahiplerine dağıtılması mümkün değildir. 

Bununla birlikte pasif tablosundaki öz kaynaklar kalemlerinin tamamı da pay 

sahiplerine serbestçe dağıtılamaz; yani bunların tamamı kâr dağıtımına özgülenemez. 

Çünkü öz kaynaklar içerisindeki bazı kalemler, doğrudan alacaklıların korunması 

amacıyla öngörülmüşlerdir ve bunların da pay sahiplerine aktarılması olanaksızdır. 

Buna göre, bilânçodaki öz kaynaklar başlığı altında öncelikle, pay sahiplerinin 

üzerinde hiçbir şekilde kendilerine dağıtım yönünde tasarrufta bulanamayacakları, 

diğer bir anlatımla, genel kurulun bir karar almak suretiyle kâr dağıtımına 

özgüleyemeyeceği esas/çıkarılmış sermaye yer alır. Bu miktar, ortaklık alacaklıları 

için asgari güvenceyi oluşturur ve yukarıda da söylendiği gibi24, kuramsal olarak 

kuruluş sırasında ortaklığın malvarlığı bu esas/çıkarılmış sermayeye denktir. 

Esas/çıkarılmış sermaye sabit bir rakam olarak gösterilmek gerektiği için de 

ortaklığın malvarlığında ileride oluşan değişimler, faaliyet sonucunda kâr veya zarar 

                                                 
24  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
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edilmesi, bu sabit rakamda herhangi bir değişikliğe neden olmaz25. Esas/çıkarılmış 

sermaye tutarının bilânçoda yer alması için gerçekte anılan bu rakamın tamamının 

ortaklığa getirilmiş olması da şart değildir; TK m. 463/II uyarınca esas sermayenin 

henüz ödenmemiş kısmı, bilânçonun aktif tablosunda kendisine yer bulur. Bu 

nedenle pay sahipleri tarafından taahhüt edilen katılma paylarının tamamının 

ortaklığa henüz ifa edilmemiş olması, bilânçonun pasifler kısmındaki esas/çıkarılmış 

sermaye kaleminin rakamsal büyüklüğünü etkilemez.  

Öz kaynaklar içerisinde yer alan ikinci malvarlığı unsuru, kanunî yedek 

akçedir. TK m. 466’ya göre, her yıl safi kârın yirmide birinin, ödenmiş esas 

sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanunî (umumi) yedek akçe olarak 

ayrılması mecburidir. Ayrıca, anılan bu meblâğa ulaşmış olsa bile, aynı maddenin 2. 

fıkrasında sayılan paraların da kanunî yedek akçe olarak ayrılması gerekir. 

Şu var ki esas/çıkarılmış sermayenin aksine, kanunî yedek akçenin tamamı, 

alacaklılar bakımından bir güvence olarak öngörülmemiştir. Gerçekten, TK m. 

466/III’teki  

“Umumî yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran 

ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, 

işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması 

için sarfolunabilir.” 

hükmüyle kanun koyucu, kanunî (umumi) yedek akçenin yalnızca ½’sini bağlı öz 

kaynak niteliğinde görmüş, geri kalan miktarın ise pekâlâ pay sahiplerine 

dağıtılabileceğini kabul etmiştir.  

Öz kaynaklar kalemi içerisinde son olarak yer alacak olan ana sözleşme veya 

genel kurul kararı ile oluşturulmuş ihtiyari yedek akçelerdir. Ne var ki bu yedek 

akçeler istenildiği anda, oluşturuluş şekline bağlı olarak bir genel kurul kararı veya 

ana sözleşme değişikliği ile çözülerek pay sahiplerine dağıtılabileceklerinden 

bunların da ortaklık alacaklıları için bir güvence oluşturması düşünülemez. 

                                                 
25  Bunun için bir ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan sermayenin artırılması kurumuna başvurmak 

gerekir. Doğaldır ki kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş anonim ortaklıklarda çıkarılmış sermaye esas 
sermayeyi ifade ettiğinden, incelemekte olduğumuz sorunla ilgili olarak önem taşıyan, çıkarılmış sermaye 
rakamının artırılmasıdır.  
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Şu halde, yukarıda çizilen resimden anlaşılacağı üzere kanun koyucu, öz 

kaynaklar kalemi içerisindeki esas/çıkarılmış sermayeye ve kanuni (umumi) yedek 

akçenin kanunda öngörülen miktara ulaşan kısmının yarısına bağlı öz kaynaklar 

niteliği atfetmiş, bir diğer anlatımla, bu meblâğın hiçbir şekilde kâr olarak pay 

sahiplerine dağıtılamayacağını, çünkü anılan miktarın, ortaklık alacaklılarının asgarî 

güvencesini oluşturduğunu kabul etmiş, ne var ki bunun dışındaki bütün öz kaynak 

kalemlerinin pay sahiplerine dağıtılabilmesine cevaz vermiştir.  

İşte bu bağlı öz kaynaklara bir de pay sahiplerine yine kâr olarak dağıtılması 

hiçbir şekilde gündeme gelemeyecek olan dış kaynaklar eklendiğinde, kanunen bağlı 

malvarlığına ulaşılır. Öz kaynaklar ile dış kaynakların bu alt yapılanmaları 

doğrultusunda yukarıda verilen örnekteki ortaklık bilânçosu şu şekilde görünecektir: 

Aktif   Tutar    Pasif    Tutar 

Varlıklar  160.000    Esas sermaye   50.000 

         Kanuni yedek akçe 35.000 

         İhtiyari yedek akçe 5.000 

         İş yılı kârı   10.000 

         Dış kaynaklar  60.000 

    160.000         160.000 

Verilen tablo uyarınca, bu anonim ortaklığın pay sahiplerine kâr olarak 

dağıtabileceği meblâğ 25.000 YTL’dir. Buna göre, ortaklığın dış kaynakları yanında 

öz kaynaklarından esas sermaye ile kanunî yedek akçenin, esas sermayenin yarısını 

aşmayan kısmından oluşan kanunen bağlı malvarlığı kâr dağıtımında 

kullanılamayacağından, bu kalemlerin toplamını oluşturan 135.000 YTL hiçbir 

şekilde pay sahiplerine aktarılamaz. Ne var ki TK 466/III gereğince kanuni yedek 

akçe esas sermayenin yarısını aştığı durumda, bu fazlalık kısmın kâr dağıtımında 

kullanılması mümkün olduğu gibi, ihtiyari yedek akçeler de (ister ana sözleşmeyle, 

isterse genel kurul kararıyla oluşturulmuş olsunlar) kâr dağıtımı için 

çözülebileceklerinden, anılan kalemlerin toplamı olan (kanuni yedek akçenin esas 

sermayenin yarısını aşan kısmı + ihtiyari yedek akçe + iş yılı kârı) 25.000 YTL 
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hiçbir şekilde alacaklıların güvencesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla örnekteki 

bilânçoya sahip bir anonim ortaklıkta alacaklıların korunması bakımından 

öngörülmüş olan sermaye rakamı kanunen bağlı malvarlığının karşılığını oluşturan 

135.000 YTL’dir.  

Özetle, bir anonim ortaklıkta pay sahiplerinin üzerinde tasarrufta bulunma 

imkânından yoksun kılındıkları ve bu nedenle kanunen bağlı malvarlığı olarak 

nitelendirilebilecek malvarlığı unsurları, “sermayenin korunması ilkesi”nin konusunu 

oluşturur. Yine yukarıda görüldüğü üzere bu malvarlığı değerleri, kuruluşta pay 

sahiplerince getirilmesi zorunlu olan esas/çıkarılmış sermaye yanında, ortaklığın 

faaliyeti sırasında elde ettiği kârın da bir kısmını içerir. Böylece kanun koyucunun 

düşüncesi, bu tür bir malvarlığı unsuru üzerinde tasarrufta bulunulmasını 

engelleyerek, ortaklığın faaliyeti sırasında bir zarara uğranıldığı durumda, zararın 

kanunen bağlı malvarlığından karşılanmasını, bunun doğal bir sonucu olarak da 

ortaklıkla ilişkiye giren alacaklılar bakımından söz konusu malvarlığı değerlerinin bir 

teminat işlevi görmesini sağlamaktır26. 

Gelinen bu noktada, öğretide hâkim durumda bulunan, anonim ortaklık 

paylarının ortaklık tarafından geri alınmasının “sermayenin (katılma payının) iadesi” 

niteliği taşıdığı, bu bakımdan alacaklıların haklarını tehlikeye soktuğu, kaldı ki 

bilânço kârı dışındaki her türlü malvarlığı değerinden pay sahiplerine yapılacak bir 

dağıtımın sermayenin korunması ilkesine aykırılık oluşturacağı düşüncesine yeniden 

bakıldığında, anılan düşüncenin tümüyle isabetsiz olduğu açıkça görülmektedir. Hele 

hele, TK m. 405 hükmü varken ortaklık sermayesinin bir de TK m. 329 sevk edilmek 

suretiyle ikinci bir şekilde korunmak istediği fikri, aslında kanun koyucunun abesle 

iştigal ettiğini söylemek demektir; çünkü böyle bir iddia, aynı konunun, hiç de 

gerekli olmayan bir biçimde ikinci kez düzenlendiği anlamına gelir.  

Dahası, TK m. 329’da ortaklığın kendi paylarını geri almak için yapacağı 

ödemelerin hangi malvarlığı unsurlarından kaynaklanabileceğinin açıkça 

düzenlenmemesinin etkisiyle, öğretinin, hükümde yer alan edinim hallerinden 

                                                 
26  Bezzenberger, Erwerb, s. 10-11. 
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bazıları bakımından hiçbir sınırlandırma getirmemesi27, böylelikle, pay sahibine 

yapılacak ödemelerin kanunen bağlı malvarlığı değerlerinden dahi 

gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyabilmesi göz önünde bulundurulduğunda, artık 

burada, sermayenin (katılma paylarının) iadesi yasağına hizmet etmekten ziyade, 

bazen buna aykırı davranılmasına da izin verilen bir hükmün bulunduğundan söz 

etmek gerekir28.  

Şu halde TK m. 329’un gerekçesindeki kalkış noktasını oluşturan, maddenin 

alacaklıların haklarının korunması amacına hizmet ettiği kabulüne ve bu kabulü 

neredeyse oybirliğiyle benimseyen öğretiye hiçbir şekilde katılma imkânı yoktur. 

Hüküm, gerekçede de yer alan bu isabetsiz düşünceden bağımsız olarak 

değerlendirilip anlamlandırılmak gerekir.  

 

III. Ortaklık Malvarlığı ile Pay Sahiplerinin Korunması Arasındaki İlişki 

TK m. 405 hükmü uyarınca, pay sahiplerinin ortaklığa katılma payı olarak 

getirdiklerini geri isteme imkânından yoksun olduklarını, aksi taktirde, yani kanunen 

bağlı malvarlığı unsurlarından yapılacak ödemenin, alacaklıların güvencesi 

niteliğindeki sermayeyi azaltmak anlamını taşıyacağını ve butlan yaptırımıyla 

karşılaşacağını, dolayısıyla “sermayenin korunması ilkesi” bakımından TK m. 329’a 

ihtiyaç olmadığını gördük. Bu durumda irdelenmesi gereken soru, TK m. 329’un 

hangi menfaati koruma işlevi üstlenebileceği ve bu işlev bakımından dahi getirilen 

düzenlemenin isabetli sayılabilip sayılamayacağıdır.  

Anılan sorunun yanıtını, faaliyette bulunan bir anonim ortaklıkta pay 

sahiplerine nasıl, hangi koşullarda ve ne miktarda bir dağıtımda bulunabileceğine 

ilişkin hükümlerde aramak gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere, anonim ortaklığa 
                                                 
27  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 135-136; İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 276 vd.; Çeliktaş, a.g.e., s. 198 vd.; 

Özdamar, a.g.e., s. 192 vd. 
 TK m. 329/I, bent (1) kapsamında, yani sermaye azaltımı amacıyla gerçekleştirilecek ödemelerin kanunen 

bağlı malvarlığı değerlerinden karşılanabileceği ise açıktır. Çünkü burada, TK m. 396 vd. hükümleri 
gereğince alacaklıların haklarının korunması sağlanmak suretiyle, kanunun izin verdiği bir “kanunen bağlı 
malvarlığı” değerinin (esas sermayenin) indirilmesi durumu söz konusudur.  

28  Bununla birlikte, öğretideki bu yaklaşımın isabetli olup olmadığı ve TK m. 329 kapsamında yapılacak 
ödemelerin hangi malvarlığı unsurlarından gerçekleştirilebileceği konusunda bkz. aşağıda, Dördüncü 
Bölüm, § 13, I. 
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bir kez katılma payını ifa eden pay sahibinin, bunun karşılığında ortaklığın faaliyette 

bulunarak kendisine gelir aktarmasını, böylelikle getirdiği katılma payının 

semeresinden istifade etmeyi arzu edeceği doğaldır. Ne var ki ortaklık, pay 

sahiplerine aktarımı her zaman mümkün olmakla alacaklıların korunması amacına 

hizmet etmeyen bu malvarlığı değerlerini dilediği şekilde dağıtma imkânına da sahip 

değildir. Burada anonim ortaklık hukuku bakımından bir başka ilkeyle, 

“malvarlığının bağlılığı” kuralıyla karşılaşılır29. Kanunda pay sahiplerine ortaklık 

malvarlığından yapılacak aktarımlar için öngörülmüş olan olağan yöntem kâr 

dağıtımıdır30. Ancak kâr dağıtımı yoluna başvuracak olan ortaklığın da belirli usul ve 

kurallara uyması gerekir; ortaklık, pay sahiplerine dağıtılabilir nitelikteki malvarlığı 

unsurları üzerinde bile dilediği şekilde tasarrufta bulunma imkânına sahip 

görülmemiştir.  

TK m. 455 uyarınca her pay sahibi, kanun ve esas mukavele hükümlerine göre 

ortaklara dağıtılmaya tahsis olunan safi kazanca payı oranında katılma hakkını haiz 

olmakla birlikte, TK m. 470/II’de genel olarak kârın “ancak safi kârdan ve bu gaye 

için ayrılan yedek akçelerden dağıtılabileceği” hükme bağlanmıştır. Bir başka 

söyleyişle, yukarıda ifade edildiği üzere aslında kanunen bağlı malvarlığı dışındaki 

diğer bütün ortaklık malvarlığının pay sahiplerine dağıtılması kuramsal olarak 

mümkün olduğu halde, hukuka uygun bir dağıtım gerçekleştirilebilmesi için kanun 

ek başkaca şartlar aramakta, dağıtımın ancak bu amaç için oluşturulmuş yedek 

akçelerden gerçekleştirilebilmesine izin vermektedir. Aksi halde kâr dağıtımı hukuka 

aykırı olur ve bunun sonucu olarak da pay sahibi, kendisine yapılmış böyle bir 

hukuka aykırı dağıtımı iadeyle yükümlü hale gelir (TK m. 473)31.  

                                                 
29  Bezzenberger, Erwerb, a.g.e., s. 12. 
30  Kanunun pay sahibine TK m. 471 hükmü ile öngördüğü hazırlık devresi faizi ödemesi ve TK m. 396 vd. 

hükümleri uyarınca yapılacak bir sermaye azaltımı neticesinde gerçekleştirilecek ifalar ise malvarlığı 
aktarımında olağan dışı nitelik taşırlar.  

31  Burada tartışmasına girilmeyecek olmakla birlikte yalnızca şu kadarını belirtelim ki pay sahibine hukuka 
aykırı şekilde yapılmış her kâr dağıtımı TK m. 473 kapsamında değerlendirilemez. Gerçekten TK m. 473, 
iade yükümlüsü tutulması için kâr dağıtımının haksız olması gerekmesi yanında pay sahibinin kötü niyetle 
bu meblâğı almış olmasını da aramaktadır. Bir diğer söyleşiyle kanun burada, BK’daki sebepsiz 
zenginleşme hükümlerinden önemli bir suretle ayrılmakta, iyiniyetli zenginleşeni koruyup yalnızca kötü 
niyetli zenginleşeni iade yükümlüsü kılmaktadır. Bu bakımdan TK m. 473, BK’daki genel sebepsiz 
zenginleşme hükümleri karşısında lex specialis niteliğine sahiptir. O zaman bu özel hükmün uygulama alanı 
bulması için maddede geçen “haksız”lığın da nasıl algılanması gerektiğini tespit etmek gerekir.  
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Diğer taraftan kâr dağıtım kararını alacak organ bakımından da özel ve 

münhasır bir yetki kuralı getirilmiştir. TK m. 369/II b.2’de, kâr dağıtım kararını 

münhasıran genel kurulun alabileceği düzenlemesine yer verilmiş, dolayısıyla genel 

kurulun bu yetkisini herhangi bir karar veya ana sözleşme hükmüyle yönetim kurulu 

veya bir başka organ ya da kişiye bırakması yasaklanmıştır.  

İşte ortaklığın malvarlığı üzerinde ancak belirli usul ve şartlarla tasarrufta 

bulunabilmesini ifade eden “malvarlığının bağlılığı” kuralı, kanunen bağlı 

malvarlığının pay sahiplerine hiçbir şekilde dağıtılamayacağını öngören sermayenin 

korunması ilkesinden farklı olarak alacaklıların değil, pay sahiplerinin menfaatlerini 

gözetme amacı güder32. Anılan ilkenin bir görünümü olarak kanun koyucu, kâr 

dağıtımına ilişkin getirdiği yetki ve usul kurallarıyla birlikte dağıtılabilir malvarlığı 

değerlerinin ortaklara aktarılmasında bütün pay sahiplerine eşit şekilde 

davranılmasını, ayrıca yönetim kurulu ile genel kurul arasındaki yetki dağılımını 

güvence altına almayı sağlar33.  

Bu noktada anonim ortaklığın kendi paylarını satın alması sonucunda aslında 

ne tür bir işlem gerçekleştirdiğini incelemek gerekir. Konu aşağıda ayrıca ve 

ayrıntısıyla tartışılacağı halde34, şimdilik şu kadarını söyleyelim ki, payın ortaklık 

tarafından geri satın alınmasıyla gerçekleştirilen işlem de esasında pay sahibine bir 

dağıtım yapılmasıdır. Bir başka ifadeyle, payın ortaklık tarafından geri alınmasıyla 

yapılan, tıpkı kâr dağıtımında olduğu gibi, ortaklığın pay sahibine bir malvarlığı 

değerini aktarmasından başka bir şey değildir. Nitekim Amerikan hukukunda bazı 

federe devletler kanununda35 kâr dağıtımı ile payın geri alınmasının, “distribution” 

(dağıtım) başlığı altında birlikte ve aynı şartlara tâbi olarak hükme bağlanması, bu 

gerçeğin bir sonucudur.  

O zaman bu çerçeveden TK m. 329’daki sert yasağa bir kez daha bakmak 

gerekiyor. Kanun koyucu, gerekçede de ifadesini bulan, alacaklıların korunması 

                                                 
32  Lutter, a.g.e., § 57 N. 2; Ballerstedt, Kapital, Gewinn und Ausschüttung bei Kapitalgesellschaften, 

Mohr/Siebeck, Tübingen 1949, s. 132 vd.; Bezzenberger, Erwerb, a.g.e., s. 13. 
33  Lutter, a.g.e., § 57 N. 2; Bezzenberger, Erwerb, a.g.e., s. 13. 
34  Bkz. aşağıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 4. 
35  Ayrıntılı inceleme için bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 9, II, 2, f. 
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bakımından böyle bir yasağa ihtiyaç olduğu yönündeki yanlış bir kabulden yola 

çıktığından, aslında ortaklığın paylarını geri almakla tıpkı kâr dağıtımıyla yaptığı gibi 

bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirildiğini görmemiş, bu nedenle, kâr dağıtımına 

ilişkin hükümlerle pay sahipleri arasındaki eşit işlemi ve yine dağıtıma karar verecek 

münhasır yetkili organ olan genel kurulun yetkisine tecavüz edilmemesini sağlayıcı 

bir düzenlemede bulunmak yerine, amacı aşar şekilde, tüm pay sahipleri, oybirliğiyle 

bu yönde bir karar vermiş olsalar dahi yapılan işlemi batıl addetmiş; dolayısıyla 

kalkış noktası yanlış olduğu için varılan nokta da doğal olarak yanlış olmuştur. “Bu 

senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür.” 

(TK m. 329/I, 2. cümle) ifadesi nedeniyle hükmün uygulanması bakımından farklı 

bir sonuca varmak mümkün değildir. Şu halde, her ne kadar mevcut yasal durum 

yönünden bu sert yasaklayıcı anlayışı taşıyan hükme göre yorumlarda bulunmak 

zorunluysa da, olması gereken düzenleme, kanun koyucuyu da etkileyen bu yersiz 

endişeden sıyrılarak yapılmalıdır. 

 

IV. Ara Sonuç 

Anonim ortaklıkta “sermayenin korunması” ile “malvarlığının bağlılığı” 

birbirlerinden farklı amaca hizmet eden iki ilkedir. “Sermayenin korunması” ilkesi 

kapsamında alacaklılar bakımından güvence oluşturması öngörülen malvarlığı 

unsurları, bilânçoda sabit bir rakam olarak görünmek zorunda bulunan 

esas/çıkarılmış sermaye ile ortaklığın üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânından 

yoksun olduğu kanunî yedek akçenin, esas sermayenin yarısına kadarki kısmıdır. 

Buna bir de, yine ortaklığın pay sahiplerine dağıtma imkânından yoksun olduğu 

yabancı (dış) sermaye eklendiğinde kanunen bağlı malvarlığına ulaşılır. Ortaklık, bu 

kapsamdaki malvarlığını pay sahiplerine dağıtma imkânını haiz değildir.  

Pay sahiplerinin bir kez ortaklığa getirdikleri katılma paylarını geri 

istemelerini, öğretideki yaygın kullanımla “sermayenin (katılma paylarının) iadesini” 

yasaklayan TK m. 405 hükmü, “sermaye” kavramının anlamlarından biri olarak 

ortaklığın aktif ve pasiflerinden oluşan tüm malvarlığını hedef tutmaz. Zaten böyle 

olsaydı, pay sahiplerine kâr olarak da bir dağıtımda bulunulması düşünülemezdi; 
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çünkü kâr olarak pay sahiplerine aktarılan kısım da ortaklığın “malvarlığı” 

anlamındaki sermayesinin bir parçasıdır.  

Diğer taraftan kanun koyucu, pay sahiplerine ortaklıkça yapılacak dağıtımlar 

konusunda da bir düzenleme yapmıştır. Buna göre pay sahiplerine ancak belirli usul 

ve şartların gerçekleştirilmesi ve yine belirli bir organın karar vermesiyle dağıtımda 

bulunulabileceği hükme bağlanmıştır. TK m. 470 gereğince pay sahiplerine ancak 

safî kârdan ve bu iş için ayrılmış yedek akçelerden dağıtım yapılabileceği hükmü, 

malvarlığının bağlılığını hedef tutmakta ve pay sahiplerini korumaktadır. TK m. 369 

uyarınca kâr dağıtımına münhasıran genel kurulun karar verebileceği hükmüne de 

yer verilmekle, pay sahiplerine yapılacak dağıtımlarda keyfiliğin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda TK m. 329 hükmü değerlendirildiğinde ise, aslında payın 

ortaklık tarafından geri alınması yöntemiyle pay sahiplerine tıpkı kâr dağıtımında 

olduğuna benzer şekilde bir malvarlığı aktarmasında bulunulduğu görülmektedir. Ne 

var ki kanun koyucu, TK m. 405 ve 466 hükümleriyle, zaten pay sahiplerine kâr 

olarak dağıtılması mümkün olmayan bir kanunen bağlı malvarlığı değerler kümesi 

oluşturmuş, böylelikle alacaklıların haklarını güvence altına almışken, ortaklık 

alacaklılarının anılan hükümlerle oluşturulan kalkana rağmen hala korunmaya 

muhtaç bulunduğu şeklindeki gereksiz bir endişeye kapılarak, TK m. 329’da sayılan 

istisnalar dışında payın ortaklık tarafından edinimini konu edinen tüm sözleşmeleri 

batıl addetmiştir. Oysa bu kapsamda yalnızca, kâr dağıtım hükümleriyle korunmaya 

çalışılan menfaatin ihlâlini engellemeye yönelik, farklı bir deyişle, pay sahipleri 

arasında eşitliğe aykırı davranılmasını ve dağıtıma karar verecek organın (genel 

kurulun) yetkilerine tecavüzü önleyici bir düzenleme yapılması gerekli ve yeterliydi.  

 

§ 2. Anonim Ortaklıkta Pay, Payın Edinimi ve Ortaklığın Elindeki Kendi 

Paylarının Hukukî Durumu 

I. Pay Kavramı 
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Anonim ortaklık hukukunda teknik bir terim olarak “pay” kelimesi, birbirinden 

farklı üç anlamda kullanılmaktadır36. Buna göre pay; 

1. Esas/çıkarılmış sermayenin belirli bir bölümünü 

2. Ortaklığa katılımdan kaynaklanan hak ve borçların bir bütünü anlamında pay 

sahipliğini 

3. Pay (hisse) senedini  

ifade edebilmektedir. 

 

1. Esas/çıkarılmış sermayenin belirli bir bölümü olarak pay 

TK m. 269’daki anonim ortaklık tarifinde, “... esas sermayesi muayyen ve 

paylara bölünmüş olan .... şirket” ibaresi yer alır. Anılan hüküm gereğince anonim 

ortaklık bir esas sermayeye sahip olmak yanında, söz konusu sermaye de bölümlere 

ayrılır ve bu bölümlerin her biri “pay” olarak adlandırılır. Böylelikle aslında her biri 

pay sahiplerinin şahsından soyut bir ortaklık mevkiini ifade eden “pay”lar, ortakların 

sayısının aksine her zaman sabittir; meğer ki bir ana sözleşme değişikliği ile bu pay 

sayısında bir farklılaştırma yapılmış olsun. Ekleyelim ki kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş olan anonim ortaklıklarda da durum farklı değildir, orada da yine 

sermaye yanında pay sayısı belirlidir. Zaten SerPK m. 12/II gereğince, kayıtlı 

sermaye sistemini benimsemiş ortaklıklardaki “çıkarılmış sermaye”, ortaklığın “esas 

sermayesi” niteliğindedir.  

Her ortaklık gibi anonim ortaklık da bir kişi birlikteliği niteliği taşımakla 

aslında pay sahiplerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. İşte kanun koyucu, 

kişilerin bir araya gelmesi ve özellikle ortaklık hakkının devredilmesini kolaylıkla 

gerçekleştirmek için ortaklardan bağımsız birer “pay” mevkii üretmiştir. Gerçekten, 

ortaklık sermayesinin belirli ve kural olarak birbiriyle aynı görünümde37, dolayısıyla 

                                                 
36  Bkz. Kendigelen, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Beta, İstanbul 1994, s. 6 vd.; yine bkz. 

ve karş. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 439-440 N. 759-762. 
37  Ortaklığın birden fazla pay kategorisi oluşturması olasılığında da aslında durum çok farklı değildir. Çünkü 

bu halde de aynı kategori içerisindeki payların aynı hak ve borçlara sahip olması, dolayısıyla birbirleriyle 
aynı nitelik ve değeri taşımaları söz konusu olacaktır. 
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aynı hak ve borçlara sahip parçalara (paylara) ayrılması, anonim ortaklıkların ortaya 

çıkışındaki, küçük tasarrufların birleştirilmesi düşüncesini bir başka yönden 

kolaylaştırır. Sermayenin bu şekilde sabit ve çerçevesi belirli parçalara ayrılması, 

ortaklık hakkının teşkilâtlanmış piyasalarda (borsalarda), belirli bir değerinin 

kolaylıkla oluşabilmesine imkân tanır. Bu da yatırımcıya bir başka olanak sağlar. 

Yatırımcı, elindeki payı, belirlenmiş değer üzerinden bir başkasına daha kolayca 

satabilme ve nakde kavuşabilme imkânını elde eder. Oysa sermaye bu şekildeki 

küçük parçalara bölünmemiş olsaydı, o zaman her bir pay sahibinin elindeki payın 

değeri farklı şekilde ve her bir işlem sırasında ayrı ayrı belirleneceğinden, bu şekilde 

bir teşkilâtlanmış piyasadaki fiyat oluşumu ve buna bağlı olarak payların rahatlıkla el 

değiştirebilirliği de son derece güçleşirdi.  

Esas/çıkarılmış sermayenin belirli bir parçası anlamdaki payın hukuken 

oluşabilmesi için kuruluş veya sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ardından 

ticaret siciline tescile ihtiyaç vardır. Hukuken hem ortaklığın varlık kazanması, hem 

de esas sermaye artışının gerçekleşmesi bakımından tescil kurucu niteliktedir38. Bu 

nedenle, ortaklığın kuruluşundan önce payın devrine ilişkin işlemler şirkete karşı 

hükümsüzdür (TK m. 302). 

Türk hukukunda, esas/çıkarılmış sermaye belirli sayıda paylara bölünmek 

yanında, ayrıca bir itibari (nominal) değere de sahip olmak zorundadır (TK m. 279/II, 

b. 3, 399) ve ortaklığın esas/çıkarılmış sermayesi, bu itibari değerlerin toplamı 
                                                 
38  Bununla birlikte kayıtlı sermaye sistemine tâbi anonim ortaklıklar bakımından, yönetim kurulu kararıyla 

payların ihracı ardından ticaret siciline yapılacak tescilin işlevinin ne olduğu tartışmalıdır. Sorunun şu anki 
temel kaynağı, SerPK m. 7/IV’te yer alan “Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse 
senetlerinin satış esnasında alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk 
Ticaret Kanununun 395 inci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Satışı 
yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçlarının satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.” 
hükmüdür.  

 Öğretide Aytaç, yukarıdaki hükmün henüz SerPK m. 7’de bulunmadığı dönemde, SerPK m. 12’ye dayalı 
olarak çıkarılan Seri I No. 1 sayılı Tebliğini gerekçe göstererek, kayıtlı sermaye sistemine tâbi anonim 
ortaklıklarda TK m. 395 ve 412’nin uygulanmasının mümkün olmadığını ve yönetim kurulunun, hisse 
senetlerinin satışı ardından ticaret siciline yapacağı tescilin açıklayıcı nitelik taşıdığını savunmuştur (Aytaç, 
Sermaye Piyasası Hukuk ve Hisse Senetleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü y., Ankara 
1988, s. 152). Buna karşılık ağırlıklı görüş, ticaret siciline yapılacak tescile açıklayıcı etki tanınmasının 
mevcut sistemle örtüşmediği, bu durumda, artırımın ticaret siciline henüz tescil edilmediği aşamada paylar 
hukuken oluşmuş sayılamayacağından, var olmayan bu paylara ilişkin hisse senedi ihracının isabetli 
görülemeyeceği, o nedenle SerPK m. 7/IV’te yar alan hükmün kanundan çıkartılması gerektiği yolundadır. 
Bu görüşte bkz. Moroğlu, Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, Vedat Kitapçılık, 2. Bası, 
İstanbul 2003, s. 352; aynı yazar, 40. Yılında TTK (Tartışmalar), Beta, İstanbul 1998, s. 60-61; Helvacı, 
“Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı Usulü ve Bu Sisteme Tâbi Anonim Ortaklıklarda Hisse 
Senetlerinin Çıkarılma Zamanı”, Batider, C. XVIII, S. 1-2, s. 171; Bahtiyar, Kayıtlı Sermaye, s. 127. 
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kadardır. Bununla birlikte paylar için belirlenen bu değer, payın gerçek değeriyle 

örtüşmeyebilir ve aslında çoğu zaman da durum böyledir39.  

 

2. Ortaklığa katılımdan kaynaklanan hak ve borçların bir bütünü (pay 

sahipliği) anlamında pay  

İkinci olarak “pay” terimi, pay sahipliği (Mitgliedschaft) anlamında 

kullanılmaktadır. Pay sahipliğinden anlaşılması gereken, ortaklığa karşı kazanılan 

hakların ve yüklenilen borçların bütünüdür.  

Ortaklığa karşı pay aracılığıyla kazanılan hakları ikiye ayırmak mümkündür: 

Yönetime ilişkin haklar ve malvarlığı hakları. Yönetime ilişkin haklar, genel kurula 

katılma, oy kullanma, bilgi alma, denetleme ve iptal davası açma gibi pay sahibinin 

ortaklık yönetimine katılmasına ve ortaklığın işleyişinin hukuka uygun şekilde 

gerçekleştirilmesinde söz sahibi olabilmesine olanak sağlama amacı güder. 

Malvarlığı hakları başlığı altındaysa genel olarak pay sahibinin, ortaklığa getirdiği 

                                                 
39  Bu bakımdan itibari (nominal) değer sisteminin çok haklı olarak eleştirilecek yönlerinden biri, payın gerçek 

karşılığı ile örtüşmeyen bu varsayımsal değerin neden hala korunduğudur. Gerçekten, her ne kadar bir 
anonim ortaklığın kuruluşu sırasında getirilen ve payların itibari değerlerinin toplamından oluşan esas 
sermaye aynı zamanda kuramsal olarak ortaklığın gerçek malvarlığı değerini yansıtacaksa da (çünkü bu 
aşamadaki ortaklık malvarlığı da yine ancak esas sermaye miktarıncadır) bir kez faaliyete başlayan ortaklık 
bakımından artık aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değildir. Ortaklığın faaliyete başlaması, kâr ya da zarar 
edilmesini beraberinde getirecek, aynı zamanda ortaklığın elde ettiği müşteri çevresi gibi bilânçoda 
aktifleştirilmesi mümkün olmayan unsurlar da aslında ortaklığın gerçek değerini artıracaktır. Bu nedenle, bir 
anonim ortaklığın faaliyete başlamasından çok kısa bir süre sonra gerçek değerinin esas sermayesinin ifade 
ettiğinden bambaşka bir yöne doğru ilerleyeceği, doğal olarak payın itibari (nominal) değerinin de artık 
gerçek değerini yansıtamaz hale düşeceği açıktır.  
Nitekim TK sisteminde, anonim ortaklığın bilânçoda gösterilen rakamsal değerinin gerçek değerini 
yansıtmayacağı öngörülerek, özellikle sermaye artırımıyla birlikte oluşacak yeni payları alacak kişilerin, 
bilânçoya yansıtılamayacak değer fazlalığının karşılığını da ödemelerinin bir ihtiyaç olarak gündeme 
geleceği düşünülmüş ve bunun yöntemi olarak itibari değeri üstünde (primli/agiolu) pay çıkartılmasına 
imkân tanınmış, böylece sistemin beraberinde getirdiği bu sun’i farklılığın giderilmesi amaçlanmıştır. Oysa 
itibari değerin bulunmayacağı bir sistemde, bu tür gereksiz farklılıklar meydana çıkamayacağından, primli 
pay ihracına da ihtiyaç duyulmaz. Bu da primli pay ihracının yanında getirdiği başkaca sorunların 
(sözgelimi primin ödenmemesi nedeniyle ıskat imkânına başvurulabilip başvurulamayacağı, primin pay 
sahiplerine kâr olarak dağıtılabilip dağıtılamayacağı vb.) ortaya çıkmasını engeller. 
Öte yandan şunu da ifade etmek gerekir ki, ortaklığın primli pay ihracında bulunması, anılan payları 
ayrıcalıklı hale sokmaz, bunlar da hangi itibari değerden ihraç edilmişlerse, aynı kategoride yer alacak 
payların sahibine kazandırdığı hakları sağlarlar. Bkz. ve karş. Özdamar, a.g.e., s. 45. Yazar her ne kadar 
ortaklıkça “... primli pay da denilen, itibari değerinin üzerinde ayrıcalıklı paylar” çıkarılabileceği 
ifadesiyle primli payların ayrıcalıklı (imtiyazlı) olduklarını söylemekteyse de bu düşünce doğru değildir. 
Payın, itibari değeri üzerindeki bir bedelle satışa çıkartılması durumunda da ayrıcalıklı (imtiyazlı) olup 
olmadığı meselesi, TK m. 401’de öngörülen diğer şartları taşımasına bağlıdır. Bu şartların neler olduğu 
konusunda birçokları yerine bkz. Kendigelen, Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında 
İmtiyaz, Beta, İstanbul 1999, s. 25 vd. 
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katılma payı karşılığında elde edebileceği menfaatlerin birer görünümü niteliğindeki 

kâr payı, hazırlık devresi faizi, şirket tesislerinden yararlanma, tasfiye bakiyesine 

katılma, yeni paylardan öncelikle edinme40, ödemesiz payları alma hakları yer alır. 

Payın sahibine sağladığı bu haklara karşı kural olarak yüklediği tek borç, 

kuruluşta veya sermaye artırımında taahhüt edilen katılma payının ifasıdır (TK m. 

405). Bununla birlikte TK m. 405/II kapsamında pay sahiplerine ana sözleşmeyle 

yüklenebilecek tali mükellefiyetler, anılan tek borç ilkesinin bir istisnası 

görünümündedir41.  

Ortaklığa karşı kazanılan hakların ve yüklenilen borçların bütünü niteliğindeki 

pay sahipliği bölünemez bir karaktere sahiptir (TK m. 400/I). Bu nedenle pay 

sahipliğinin sağladığı hakların bağımsızlaştırılarak, farklı kişiler tarafından ortaklığa 
                                                 
40  Aslında sermaye artırımıyla birlikte oluşan yeni payları, mevcut pay sahiplerinin öncelikli olarak payları 

oranında taahhüt edebilmeleri sermayeye, dolayısıyla yönetime katılma oranını da koruyabilmelerine imkân 
tanıdığından, bir yönüyle yönetime ilişkin hak karakteri de göstermektedir. Birçokları yerine bkz. Yıldız,  
Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, Beta, İstanbul 1996, s. 135 vd. ve orada dpn. 28’de anılan 
yazarlar. 

41  Öğretide itibari değerden yüksek bedelle (primli/agiolu) pay çıkarılması halinde, ödenmesi öngörülen bu 
agionun da tek borç ilkesine bir istisna oluşturduğu ifade edilmekte, bu kabulün doğal bir uzantısı olarak da 
pay sahibinin, agioyu ödemediği durumda ıskat yaptırımına maruz bırakılamayacağı ileri sürülmektedir 
[Bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 586 N. 1020, 603 N. 1054]. Ne var ki her şeyden evvel kanunun 
lâfzının bu yorumu haklı gösterdiğini söylemek mümkün değildir; çünkü hüküm, itibari değerin üzerinde 
pay ihracı durumunda, ödenmesi gereken primi de sermaye borcunun bir parçası olarak kabul etmektedir. 
Gerçekten, anılan hükmün TK m. 1474 uyarınca kenar başlıklarının da madde metnine dahil olduğu dikkate 
alınarak okunması gerektiği tartışma götürmez. Bu bağlamda TK m. 405’in kenar başlığı “D) Sermaye 
Koyma Borcu, I-Şümulü” olarak yer almakta ve söz konusu sermaye koyma borcunun kapsamının ne 
olduğu sorusu da 405/I’de, “Pay sahibi, hisse senetlerinin çıkarılması sırasında tayin olunan ve hisse 
senetlerinin itibarî kıymetine müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir şey ödemeye esas 
mukavele ile dahi mecbur tutulamaz.” hükmüyle yanıta kavuşmaktadır. Fıkrada sermaye koyma borcunun 
iki şekilde tayin olunabileceği belirtilmiştir: Birinci olarak yalnızca hisse senetlerinin (aslında payların 
demek gerekirdi) “itibari kıymetine müsavi” bir ödemenin yapılması kararlaştırılabilir. İkinci olarak ise pay 
sahipleri, payların itibari değerlerinden yüksek bir bedeli (“hisse senetlerinin itibari kıymeti[nden] .... 
yüksek olan pay bedeli”) ödeme taahhüdünde bulunmuş olabilirler. İşte bu ikinci durumda söz konusu edilen 
payın primli (agiolu) ihracıdır ve kanun koyucu, bunu da tıpkı ilk olasılıktakiyle, yani itibari değere eşit 
(primsiz) pay ihracıyla aynı hükümlere tâbi tutmuştur; her ikisinde de pay sahibinin taahhüdü, sermaye 
koyma borcunun kapsamını oluşturmaktadır. Pay sahibinin başkaca bir şey ödemeye mecbur tutulamayacağı 
kısım ise bu taahhüt dışındaki miktara tekabül etmektedir.  
Soruna bu çerçeveden bakıldığında, pay sahibinin agioyu ödememesi durumunda da ıskat yaptırımıyla karşı 
karşıya kalabileceği görülür. TK m. 408 gereğince ıskat yaptırımının uygulanabilmesi için pay sahibinin 
öncelikle mütemerrit hale düşmüş olması ve ardından kendisine ayrıca maddede belirtilen şekilde ek 
ihtarlarda bulunulması şartı aranmaktadır. Öte yandan TK m. 407/I’deyse “Sermaye koyma borcunu 
vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi...”nin ihtara lüzum olmaksızın mütemerrit olacağı hükmünde yine bir 
ayrım yapılmamış, sadece “sermaye koyma borcu”nun yerine getirilip getirilmediğine bakılmıştır. Bu 
borcun kapsamının ne olduğu ise TK m. 405’te yer almaktadır ve yukarıda da belirtildiği üzere pay 
sahibinin ödemesi gereken agio da sermaye koyma borcunun bir bölümünü oluşturmaktadır. Şu halde 
kanunun bu hükümlerinin bir arada okunması, pay sahiplerinin ödeme taahhüdünde bulundukları 
agio/primin de sermaye borcunun kapsamında, diğer bir ifadeyle tek borcun içinde olduğunu gösterir ve pay 
sahibi bu borcu yerine getirmediği durumda ıskat yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir. Aynı yönde bkz. 
Değirmenci, a.g.e., s. 32 vd. 
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karşı ileri sürülebilmesi mümkün olamaz. Doğaldır ki pay sahipliğinin bölünmezliği 

nedeniyle, payın sağladığı haklarla yüklediği borçların ortaklığa karşı farklı kişilere 

ait olması da olanaksızdır. Pay üzerinde birden fazla kişinin hak sahipliğinin 

(elbirliği mülkiyeti veya paylı mülkiyet gereğince) bulunduğu durumda bu hakların 

ortaklığa karşı kullanılabilmesi ancak tüm hak sahiplerinin atayacağı müşterek bir 

temsilci aracılığıyla gerçekleştirilebilir (TK m. 400/I).  

Payın, dolayısıyla pay sahipliğinin bir başka kişiye devri, payın bir kıymetli 

evrakta cisimlendirilip cisimlendirilmediğinin incelenmesine ihtiyaç duyar. Şayet 

pay herhangi bir kıymetli evraka bağlanmamış, diğer bir söyleyişle çıplak pay 

niteliği taşımaktaysa, devri BK m. 162 vd. kapsamında, alacağın temlikine ilişkin 

hükümlere göre gerçekleştirilmek gerekir. Bu bakımdan payın devrini 

gerçekleştirebilmek için yapılacak borçlandırıcı işlem herhangi bir şekle tâbi değilse 

de tasarruf işleminin yazılı olarak yapılması geçerlilik şartıdır. 

Pay için bir kıymetli evrak çıkartıldığı durumdaysa pay sahipliğinin nasıl 

devredilebileceği, bu pay senedinin devir bakımından türüne göre belirlenir. Pay 

senedinin hamiline yazılı olması durumunda artık alelade bir taşınır eşyanın 

varlığından söz edilmek gerekir ve bu taşınırın mülkiyetinin devri için de yalnızca 

senet üzerindeki zilyedliğin nakli gerekli ve yeterlidir. Öte yandan pay, nama yazılı 

pay senedine (ki esasen bunların kanunen emre yazılı olup olmadıkları 

tartışmalıdır)42 bağlanmışsa, mülkiyet hakkının devri için yalnızca senet zilyedliğinin 

nakli yetişmez, burada da aslında bir taşınır eşya bulunduğu halde, ayrıca yazılı bir 

ciro işlemine ihtiyaç duyulur.  

 

3. Pay (hisse) senedi anlamında pay 

Üçüncü olarak “pay” terimi, pay sahipliği haklarının kendisinde cisimlendiği 

kıymetli evrak niteliğindeki senet, yani pay senedi anlamında kullanılmaktadır. 

Anonim ortaklık düşüncesinin üzerine kurulu olduğu sistemde çok sayıdaki tasarruf 

sahibinin bir araya gelerek büyük bir sermaye yumağı oluşturabilmesi yanında, bu 

                                                 
42  Söz konusu tartışma için birçokları yerine bkz. Moroğlu, “Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri ve Yargıtay 

Kararları”, Makaleler I, Beta, İstanbul 1999, s. 245 vd. 
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küçük sermaye sahiplerinin, yatırımlarını teşkilâtlanmış piyasalarda bir başkasına 

çabucak devredebilmek suretiyle, nakde çevirebilme imkânına sahip olabilmesi yer 

aldığını yukarıda söylemiştik. İşte payın kıymetli evrak niteliğindeki bir pay senedine 

bağlanması hem devreden bakımından çabukluk, hem devralan bakımından güvence 

sağlayacağından, pay sahipliğinin el değiştirmesini kolaylaştırır. Başka bir 

söyleyişle, payın kıymetli evrak niteliğindeki bir senede bağlanması, kıymetli 

evrakın doğuş gerekçesi olan, senette yerleşik hakkın daha kolay ve hızlı şekilde 

tedavülünün anonim ortaklık pay sahipliği hakkı yönünden bir uygulaması 

görünümündedir. Bununla birlikte bir anonim ortaklık, halka açık anonim ortaklıklar 

bakımından SerPK m. 7/IV ile getirilen zorunluluk dışında, ana sözleşmeyle aksi 

kararlaştırılmamışsa, pay senedi çıkarmakla yükümlü değildir.  

 

II. Payın Edinimi (İktisabı) 

Anonim ortaklık payının edinimi, genel bir ifadeyle, herhangi bir hukuki işlem 

gereğince ortaklık pay sahipliği sıfatının kazanılması anlamına gelir ve artık 

hukukumuzda klasikleştiği söylenebilecek sınıflandırma uyarınca43, pay sahipliğinin 

kazanılması iki şekilde olur: Aslen (birincil) veya devren (ikincil).  

 

1. Payın/Pay sahipliği sıfatının aslen (birincil) kazanılması 

Pay sahipliği sıfatının aslen (birincil) kazanılması, kuruluşta veya esas sermaye 

artırımında, payın taahhüt edilmesi, kayıtlı sermaye sistemine tâbi anonim 

ortaklıklarda ise, yönetim kurulu tarafından ihraç edilen pay senetlerinin satın 

alınması yoluyla gerçekleşir. Bütün bu hallerde, yani kuruluş veya esas sermaye 

artırımının, kayıtlı sermaye sistemine tâbi anonim ortaklıklarda yine çıkarılan 

sermayenin ticaret siciline tescili ile birlikte paylar hukuken varlık kazanır ve 

böylece payları taahhüt eden kişiler de pay sahipliği sıfatını başkaca bir işleme daha 

gerek kalmaksızın edinmiş olurlar.  

                                                 
43  Birçokları yerine bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 476 N. 827 vd. 
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Bu noktada, öğretide hemen oybirliğiyle payın bu ilk oluşumu sırasında 

kazanılmasını tanımlamak için kullanılan “aslen” edinim/iktisap teriminin, bir hakkın 

elde edilmesi yöntemlerine ilişkin medeni hukukta yerleşik terminolojiyle uyumlu 

olmadığı gibi yanlış anlaşılmaya da müsait bulunduğunu söylemek gerekir. Şöyle ki, 

medeni hukuka göre bir kimsenin, daha önce başka birinin mülkiyetine tâbi olmayan 

bir mal üzerinde mülkiyet hakkı kazandığı veya bir kimse mülkiyet hakkını 

kazanırken diğer bir kimsenin bu hakkı kaybettiği, ancak herhangi bir intikalin 

bulunmadığı durumda mülkiyet hakkının aslen kazanılması söz konusudur. 

Mülkiyetin devren kazanılabilmesi içinse, hakkın bir kişiden diğerine intikali gerekir.  

Soruna anonim ortaklık payı açısından bakıldığındaysa, yukarıda belirtildiği 

üzere, hamiline yazılı kıymetli evraka bağlanan pay senetlerinin taşınır niteliği 

kazandıkları ve bu nedenle artık taşınırların mülkiyetinin el değiştirmesine ilişkin 

hükümlere tâbi tutulacakları göz önünde bulundurulduğunda, medeni hukuka göre 

mülkiyetin “aslen” kazanıldığı bir halin, burada kullanılan anlamıyla “aslen” 

kazanma değil, ancak “devren” kazanma oluşturabileceği görülür. Gerçekten, 

hamiline yazılı pay senedi üzerinde mülkiyet hakkının, dolayısıyla pay sahipliği 

sıfatının kazanılması taşınır mülkiyetine ilişkin hükümlere tâbi olacağından, örneğin 

pay sahibinin, pay senedi üzerinde mülkiyet hakkından pay senedini terk etmek 

suretiyle feragat etmesi mümkün olduğu gibi, terkedilmiş bu payı herhangi bir 

kimsenin MK m. 767 uyarınca sahiplenmesi durumunda mülkiyet hakkı, dolayısıyla 

pay sahipliği “aslen” kazanılır44. Benzer şekilde, hamiline yazılı pay senedi 

üzerindeki mülkiyet hakkının MK m. 777 kapsamında zamanaşımı yoluyla 

kazanılması durumunda da yine hakkın “aslen” kazanılması söz konusudur.  

Oysa yukarıda anıldığı üzere, anonim ortaklıklarda pay sahipliğinin 

kazanılması bakımından yer verilen “aslen edinim” terimi, salt payın ilk kez hukuk 

hayatında varlık kazandığı andaki hak sahipliğini tanımlamayı hedef tutmaktadır; 

verdiğimiz örneklerde ise zaten hukuk hayatında bir kez varlık kazanmış bir pay 

bulunmaktadır. Bu bakımdan kuruluş veya sermaye artırımı ile birlikte pay 

sahipliğini kazanmayı aslen edinim değil de “birincil” edinim olarak nitelendirmek 

                                                 
44  Bkz. Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku, 11. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2006, s. 580. 
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bize daha isabetli görünmektedir. Nitekim bu kabul, sermaye piyasası hukukunda, 

payın ilk kez piyasaya arz edilmesini ifade için kullanılan “birincil piyasa” ve zaten 

piyasaya arz edilmiş payların işlem gördüğü alanı belirtmek için kullanılan “ikincil 

piyasa” kavramlarıyla da örtüşür. Bununla birlikte biz, öğretideki yaygın kabulü de 

göz önünde bulundurularak çalışmamızda her iki terime de, yukarıdaki 

açıklamalarımız saklı kalmak koşuluyla, yer vermekteyiz.  

 

2. Payın/pay sahipliği sıfatının devren (ikincil olarak) kazanılması 

Bir kez kuruluş veya sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ile hukuken 

varlık kazanan payın, ilk sahibinin ardından gelen kişilerin eline geçmesi 

durumunda, bu sonraki kişilerin pay sahipliğini edinmeleri, devren (ikincil) kazanım 

olarak nitelendirilir. Bu bakımdan söz konusu kazanıma neden olan hukukî işlem, 

alım-satım, bağışlama, trampa, ortaklık veya isimsiz herhangi bir sözleşme 

olabileceği gibi, payın miras yoluyla edinilmesi de yine bu kapsamda değerlendirilir. 

Hatta payın örneğin hamiline yazılı bir kıymetli evraka bağlandığı durumda 

sahiplenme yoluyla mülkiyet hakkının kazanılması da bu başlık altında kendisine yer 

bulur. Şu halde, tıpkı yukarıda “aslen” kazanım terimi bakımından ileri sürülen 

eleştirilerde olduğu gibi, buradaki pay sahipliğinin kazanılma şeklini tarif için 

öğretide benimsenen “devren” kazanım sözcüğünün de yine yerinde olmadığını ve 

medeni hukukta kullanılan terminolojiyle anonim ortaklıklar bakımından öğretinin 

benimsediği terminolojinin örtüşmediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında burada 

pay sahipliğinin kazanılması nitelendirmesinde hareket noktasını payı devredenin 

veya devralanın iradesinin oluşturmadığı, ulaşılmak istenenin, bir kez hukuk 

hayatında varlık kazanmış ve ilk sahibini bulmuş olan payın daha sonra yaşadığı 

serüveni açıklamak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kurumu izah için “pay 

sahipliğinin ikincil olarak kazanılması” terimini kullanmak daha doğru 

görünmektedir45. Ancak yine yukarıda da belirtildiği üzere biz çalışmamızda, 

                                                 
45  Farklı bir terminoloji için bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 144. Yazar kurumu ifade için “müştak pay sahipliği” 

terimini kullanmaktadır. Ayrıca bkz. Özdamar, a.g.e., s. 166. Yazar eserinin çoğu yerinde “devren” iktisap 
terimini kullanmaktayken, bazı yerlerde ise “fer’i iktisap” kavramına yer vermektedir. Ne var ki bu son 
kavramın kurumu izah etmekten çok uzak olduğu ve isabetli bir kullanım niteliğinde görülemeyeceği 
açıktır. Gerçekten, yine medeni hukukta kullanılan bir kavram olarak “fer’i” hak sahipliği, beraberinde bir 
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öğretide –isabetli olmadığını düşünmekle birlikte– yaygın şekilde benimsenmiş olan 

“devren” kazanım terimine de yer vereceğiz. 

 

III. Anonim Ortaklığın Elindeki Kendi Paylarının Hukukî Durumu 

1. Genel olarak 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesine izin verilip verilmemesi 

gerektiği sorunu ve Türk hukukunda kanun koyucunun konuya ilişkin 

düzenlemesinin isabetli olup olmadığı bir yana46, öncelikle irdelenmesi ve çözüme 

bağlanması gereken, ortaklığın kendi kendisinde pay sahibi sıfatını kazanmasının 

dogmatik bakımdan olanak dahilinde bulunup bulunmadığıdır. Gerçi TK m. 329’daki 

yasaklamaya karşın halen, bazı istisnai durumlarda ortaklığın kendi paylarını 

edinebileceğinin kabul edildiğinden kalkılarak, ilk anda ortaklığın pekâlâ kendi 

kendisinde pay sahibi sıfatını kazanabileceğinin kanun koyucu tarafından 

benimsendiği ileri sürülebilirse de47, doğrusu bu sorunun yanıtı o kadar da kolay 

verilebilir değildir. Aslında TK m. 329’un izin verdiği çerçevede bir pay ortaklık 

tarafından edinildiğinde de, ortaklıkla pay sahibi arasındaki devralma sözleşmesinin 

niteliği ve sonuçta ortaklığın eline geçen payların hukukî durumunun ne olduğu da 

bu değerlendirmenin sonucuna bağlıdır.  

Önemle belirtelim, bir an için ortaklığın geçerli şekilde edindiği kendi 

paylarının TK m. 329/III gereğince zaten genel kurulda temsil edilemeyeceği hükme 

bağlanmakla, pratik bakımdan bu değerlendirmenin sonuçlarının herhangi bir 

                                                                                                                                          
“asli” hak sahibine ihtiyaç duyar. Bir diğer söyleyişle, asıl hakkın bulunduğu ve varlığını devam ettirdiği 
yerde “fer’i hak” bu asıl hakla bağlantılı ve birlikte varlığını sürdürür. Halbuki pay sahipliğinin “ikincil 
olarak” kazanılması durumunda, önceki pay sahibinin bütün hakları sona erer ve pay mevkiine yeni gelen 
kişi oturur. Bu nedenle sonraki kişinin pay sahipliği, bir başka hakkın “fer’i”niteliğinde değildir.  

46  Kanun koyucunun TK m. 329’daki düzenlemeye yer vermekteki çıkış noktasının isabetsizliği konusunda 
bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 

47  Nitekim açıkça “işlemin mantikî sayılmayacağı düşüncesinden doğmadığı” yönünde, Tekinalp 
(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 477 N. 833; ayrıca “günümüzde bu anlayışın aşıldığından” söz eden Çeliktaş, 
a.g.e., s. 147. Ne var ki bu son yazar, devam eden satırlarda bu kez, ortaklığın kendi paylarını iktisap 
etmesinin bizzat kendisinin ortağı olması anlamına gelmediğini, iktisabın geçici bir süre için kabul edilmiş 
olan bir statü niteliği taşıdığını ve ortaklığın devraldığı payın maliki değil, emanetçisi konumunda 
bulunduğunu söylemekle, biraz önce belirtilen ifadelerle örtüşmeyen bir sonuca varmaktadır. Gerçekten, 
madem ki ortaklık kendi paylarını iktisap etmekle zaten kendi kendisinin ortağı konumuna ulaşmamaktadır, 
o zaman aşılan anlayış hangisidir? Ekleyelim ki yazarın sözünü ettiği, ortaklığın bu payların emanetçisi 
olduğu tanımlaması da tamamen bulanıktır.  
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öneminin bulunmayacağı akla gelebilirse de, böyle bir düşünce isabetli görülemez. 

Her şeyden evvel TK m. 329’da, yalnızca ortaklığın ikincil (devren) pay sahipliği 

sıfatını kazanması düzenlenip, birincil (aslen) edinim konusu suskun geçirilmiştir. 

Oysa payın ortaklık tarafından edinilmesinin ne anlama geldiğinin ortaya konulması 

bu sorunla, yani ortaklığın kendi paylarını birincil (aslen) olarak edinebilip 

edinemeyeceğiyle doğrudan ilintilidir. Öte yandan TK m. 329’da ortaklığın edindiği 

kendi paylarından doğan haklardan sadece yönetime ilişkin haklar konusunda bir 

düzenleme yapılmış, malvarlığı haklarının akıbetlerinin ne olacağına ise hiç 

değinilmemiştir. Benzer şekilde gündeme gelen sorunlardan bir diğeri, ortaklığın 

elindeki bu payların herhangi bir değerinin olup olmadığı, dolayısıyla bilânçoda 

aktifleştirilmelerinin gerekip gerekmediğidir. İşte anılan tüm bu ve benzeri sorunlara 

sağlıklı çözümler üretilebilmesinin, öncelikle ortaklığın edindiği kendi paylarının 

hukukî niteliklerinin ne olduğu sorusunu incelemeyi haklı ve kaçınılmaz kıldığı 

kuşkusuzdur. 

 

2. Anonim ortaklık kendi kendisinin pay sahibi olamaz 

Alman hukukunda bir dönem savunulan bir düşünceye göre, ortaklığın kendi 

paylarını edinmesiyle birlikte pay sahipliği (Mitgliedschaft) de herhangi bir 

kısıtlamaya tâbi olmaksızın ortaklığa geçer ve böylece ortaklık, bu payın sağladığı 

her türlü hakkı kullanabilecek hale gelir. “Kendi kendisine karşı hak sahibi olabilme” 

(Rechte gegen sich selbst) kabulüne dayanan bu görüş gereğince, aslında paydan 

kaynaklanan bütün hakların, bu kapsamda gerek oy hakkı, gerekse kâr payı alma ve 

diğer malvarlığı haklarının ortaklık tarafından kullanılması mümkündür; çünkü kendi 

paylarını edinen bir anonim ortaklık da, diğer herhangi bir başka pay sahibiyle aynı 

konumda bulunmaktadır48. Doğaldır ki ortaklığın kendi elindeki paylar bu bakış 

açısıyla değerlendirmeye tâbi tutulduğunda, ancak kanunun açıkça izin vermediği 

hakların ortaklıkça kullanılamayacağından söz edilebilir. Bu bakımdan sözgelimi TK 

m. 329 kapsamında ortaklığın elindeki kendi paylarından kaynaklanan haklardan 

                                                 
48  Runkel-Langsdorff, 19 vd. ve 30 (Schön, Geschichte und Wesen der eigenen Aktien, Diss., Konrad 

Triltsch, Würzburg 1936, s. 26’dan naklen). 
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yalnızca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı engellendiğinden, bunun 

dışındaki tüm hakların halen varlığını koruduğu sonucuna varılacaktır.  

Ortaklığın kendi kendisine karşı pay sahibi olup olamayacağı dogmatik 

tartışmasına derinlemesine girilmediği halde, bugün İsviçre hukukunda epeyce 

taraftar bulan yaklaşımın arkasında yatan kabulün de bu olduğu söylenebilir. Şöyle 

ki, İsviçre hukukunda savunulan bir düşünce uyarınca, kanunda yalnızca ortaklığın 

kendi paylarından kaynaklanan yönetime ilişkin hakların kullanılmayacağı hükme 

bağlanmış, oysa malvarlığı haklarına değinilmemiştir. Bu durumda anılan paylardan 

kaynaklanan, malvarlığı haklarının donması söz konusu değildir, tersine bunları 

kullanma yetkisi ortaklığa verilmiştir49. Hatta ortaklığın, kendi paylarından 

kaynaklanan rüçhan haklarını da kullanması, böylece sermaye artırımı sırasında 

oluşan yeni payları birincil (aslen) olarak edinmesi de mümkündür; yeter ki bu 

sermaye taahhüdü gereğince yapılacak ödemeler serbest yedek akçelerden 

karşılanmış olsun50. Bu halde artık alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi suretiyle 

alacak hakkının ortadan kalkacağı kuralı (OR Art. 118, BK m. 116) da uygulama 

alanı bulamaz; çünkü ortaklık payının taahhüdü, saf bir borçlar hukuku sözleşmesi 

niteliğinde değildir, daha çok ortaklıklar hukukuna ilişkin (korporasyonel) bir 

karakter taşımaktadır51.  

Doğal olarak bu görüş, bir diğer kabulü de beraberinde getirmektedir: Kendi 

payını edinmeyle birlikte ortaklık hem hukuken, hem de ekonomik olarak, daha 

önceden malvarlığında bulunmayan bir değeri kazanmaktadır. Buna göre ortaklık, 

pay sahipliği hakkının içinde yerleşmiş bulunduğu ve tekrar ortaklığın elinden 

çıkmakla birlikte nakde tahvil edilebilecek bir malvarlığı değerini iktisap etmiştir52. 

                                                 
49  Giger, Der Erwerb eigener Aktien aus aktienrechtlicher und steurrechtlicher Sicht, Diss., Stämpfli + 

Cie, Bern 1995, s. 104-105. 
50  Giger, a.g.e., s. 38 vd. 
51  Giger, a.g.e., s. 38. 
52  Bu anlamda bkz. Giger, a.g.e., s. 43; Honsell, “Der Erwerb eigener Aktien durch die Aktiengesellschaft”, 

Neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser zum 60. Geburtstag, Zürich, 
Basel, Genf 2003, s. 567. 
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O nedenle ortaklığın edindiği bu kendi paylarının bilânçoda aktifleştirilmesi de 

gerekir53.  

Ne var ki bu düşünceyi, her şeyden önce tüzel kişilik kuramı bakımından 

sağlıklı bir değerlendirme niteliğinde görmek olanaksızdır. Gerçekten, bir kişi birliği 

olan anonim ortaklık da tüzel kişiliği haizdir, yani ortaklığın, onu meydana 

getirenlerden bağımsız bir kişiliği bulunmaktadır. Bir anonim ortaklık payını 

kazanmaksa, hukuken ortaklığa karşı pay sahipliği sıfatını iktisap etmek demektir; 

çünkü aslında pay, aynı zamanda ortaklığa karşı hak ve borçların bütünü anlamına 

gelen pay sahipliğini (Mitgliedschaft) de ifade eder54. Bu durumda anonim ortaklığın 

kendi payını iktisap etmesinin, alelade bir üçüncü kişinin bir anonim ortaklık payını 

iktisabıyla aynı olduğunu kabul etmek, ortaklığın kendi kendisinin pay sahibi 

olmasını, dolayısıyla kendi kendisinin maliki durumunda bulunmasını kabul etmek 

demektir ki böyle bir düşünce mantıksal bakımdan doğru olamaz55. Anonim ortaklığa 

karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi, mantıksal ön şart olarak, biri anonim 

ortaklığın kendisi, diğeri ise payı iktisap edecek bir diğer kişinin varlığına ihtiyaç 

gösterir. İşte ortaklığın kendi paylarını edindiği durumda da tıpkı bir üçüncü kişi gibi 

aynı pay sahibi haklarını kazandığı kabulü, bu mantıksal gerekliliğin göz ardı 

edilmesi demek olur. Nitekim ortaklığın kendi payını iktisabı sırasında alelade bir 

üçüncü kişi gibi işlem görmesi gerektiği savı, bütün payların anonim ortaklık 

tarafından edinilebilmesi olasılığını da gündeme getirir ki, bu durumda ortaya, pay 

sahibi bulunmayan bir hukukî garabet çıkar56,57.  

                                                 
53  Honsell, a.g.e., s. 568. 
54  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, I, 2. 
55  Ritter, AktG 1937 § 65 N. 3. Aynı yönde bkz. Schön, a.g.e., s. 39; Bezzenberger, Erwerb, s. 44. 
56  Gerçi burada bir an için Türk hukuku bakımından, anonim ortaklığın asgari beş pay sahibinin bulunmasının 

zorunlu olduğu, bu sayının altına düşülmesinin kanunda bir fesih nedeni olarak anıldığı, bu kapsamda “pay 
sahipsiz ortaklığın” feshi gündeme geleceğinden, sorunun çözüme kavuşacağı, yani oluşan bu “hukukî 
garabetin” ortadan kaldırılacağı ileri sürülebilirse de, böyle bir çözüm de tatminkâr olmaktan uzaktır. Zira 
TK m. 435 uyarınca, bu durumda bir fesih davası açılıp ortaklığın feshi kararı alınıncaya kadar ortaklık “pay 
sahipsiz” haliyle varlığını muhafaza edebilecektir.  
Kaldı ki anılan varsayımda, bu kez feshedilen bu ortaklıkta, alacaklılar tatmin edildikten sonra kalan 
bakiyenin kime ödeneceği bir başka sorun olarak ortaya çıkacaktır. Her ne kadar bu son halde, artık sahipsiz 
hale gelen bu malvarlığı değerinin devlete ait olacağı ileri sürülebilirse de, kanunda öngörülmemiş olan bu 
tür bir malvarlığı intikali, TK m. 447/I’deki “Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra 
kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler 
ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağılır.” hükmüyle de örtüşmez. Başka bir anlatımla TK 
m. 447/I’in açık ifadesi gereğince kanun koyucu, anonim ortaklığın tasfiyesinin mutlak surette pay sahipleri 



 

35 

Peki o halde, anonim ortaklığın kendi paylarını edinmekle esasında kazandığı 

şey nedir? Yoksa aslında ortaklık kendi payını edinim sonucunda hiçbir değeri 

iktisap etmemekte, bunun yerine başkaca bir işlemi mi gerçekleştirmektedir?  

 

3. Ortaklığın elindeki kendi paylarının ekonomik bakımdan yalnızca içi 

boş bir hukukî çerçeve niteliğinde oluşu 

Anonim ortaklığın kendi payını edinmesi konusunda odak noktada yer alan 

soru, ortaklığın bu işlem gereğince bir değerler değiş-tokuşunda mı bulunduğu, 

yoksa pay sahiplerine bir dağıtımı konu edinen ortaklıksal sözleşme mi yaptığıdır. 

Aslında şeklen bakıldığında ortaklığın kendi payını edinmesi, ortaklıkla pay sahibi 

arasında bir değerler değişimi olduğu zannı uyandırabilir58. Gerçekten ortaklık, bu 

işlem gereğince pay sahibine bir ödemede bulunmakta, yaptığı ödeme 

karşılığındaysa payı edinmektedir. Nitekim öğretide bazı yazarlar, payın edinimi ile 

birlikte ortaklığın, payın tekrar elden çıkartılacağı sıradaki değerini kazanmakta 

olduğunu, bu nedenle ortaklıkla pay sahibi arasında, edimler değiş-tokuşunu konu 

edinen bir borçlar hukuku sözleşmesi akdedildiğini kabul etmektedirler59.  

Ne var ki soruna anonim ortaklığın malvarlığı cephesinden bakıldığındaysa, 

aslında ortaklığın bu işlem gereğince hiçbir değeri elde etmediği görülür. Her şeyden 

evvel, ortaklık alacaklıları bakımından ortaklığın elindeki kendi paylarının bir 

değerinin bulunduğundan söz edilemez. Bu durum özellikle ortaklığın ekonomik bir 

kriz yaşaması ve ardından sözgelimi iflâs etmesinde açık şekilde ortaya çıkar; çünkü 

anılan halde ortaklığın bu payları elinden çıkartmak suretiyle nakit girişi sağlaması 

mümkün olamaz60. Kaldı ki ortaklığın faaliyetine devam ettiği sürece de aslında 

durum bundan farklı değildir. Bu olasılıkta ortaklık alacaklıları, alacaklarını tahsil 

                                                                                                                                          
arasında yapılacağını öngördüğüne göre, bunun mantıksal ön şartı, her durumda ortaklığın bir pay sahibinin 
bulunması gerekeceği ve ortaklığın hiçbir zaman, pay sahipsiz ortaklık haline dönüşemeyeceği faraziyesidir.  

57  Limited ortaklık bakımından soruna ilişkin ayrıntılı bir inceleme ve farklı görüş için bkz. Teoman, “Limited 
Ortaklığın Kendine Ait Tüm Payları Edinmesi (Ortaksız Limited Ortaklık Sorunu)”, Otuz Yıl Ticaret 
Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. I (1971-1982), Beta, İstanbul 2000, s. 115 vd., 121-122. 

58  Bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 44.  
59  Bkz. Giger, a.g.e., s. 43 ; Honsell, a.g.e., s. 567. 
60  Benckendorff, a.g.e., s. 334; Bezzenberger, Erwerb, s. 46. 
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zımnında ortaklığın tüm malvarlığına zaten doğrudan başvurma imkânına sahip 

olduklarına göre, bunu paylar yoluyla dolaylı şekilde gerçekleştirmeleri kendileri 

bakımından bir ihtiyaç niteliğinde değildir61. 

Aslında yine tam da bu noktada, ortaklığın elindeki kendi paylarının bir değeri 

bulunduğu ve ortaklığın bu payları satın almakla edim değişimi gerçekleştirdiği 

görüşündekilerin bir çelişkileriyle karşılaşmaktayız. Anılan düşünce sahipleri de, 

ortaklığın kendi paylarını edinim için yapmaları gereken ödemelerin ancak ortaklığın 

üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği yedek akçelerin varlığı olasılığında 

gerçekleştirilebileceğini, aksi halde, yani kanunen bağlı malvarlığı unsurlarından 

yapılacak bir ödemenin sermayenin (katılma paylarının) iadesi niteliğinde 

görüleceğini ve bunun da butlan yaptırımıyla karşılanacağını kabul etmektedirler62. 

Oysa, madem ki ortaklık, edindiği kendi payları karşılığında bir değeri de 

malvarlığına dahil etmektedir, o zaman nasıl olur da bu pay karşılığı yapılacak 

ödeme sermayenin iadesi niteliği taşıyabilir? Gerçekten, ortaklık nasıl ki diyelim 

herhangi bir ticarî emtiayı ve bu kapsamda bir başka anonim ortaklık payını faaliyeti 

gereği satın alıp karşılığında ödeme yaptığında bu işlem hiçbir şekilde sermayenin 

iadesi niteliğinde görülemeyecekse, aynı şekilde eğer ortaklığın kendi payları da tıpkı 

bir başka anonim ortaklık payı gibi değer ifade ediyor olsaydı, bunlar karşılığında 

yapılacak ödeme de yine kesinlikle sermayenin iadesi görünümünde kabul 

edilememeliydi. Bu durumda, artık ortaklığın söz konusu ödemeyi de üzerinde 

tasarrufta bulunabileceği serbest yedek akçelerden karşılaması zorunluluğu hiçbir 

şekilde gündeme gelemezdi; çünkü ortaklık, ticari faaliyeti gereğince akdettiği bir 

sözleşme dolayısıyla oluşan borcunu her türlü malvarlığı unsurundan, bu kapsamda 

kanunen bağlı malvarlığından da pekâlâ gerçekleştirme hak ve yetkisine sahiptir. 

Başka bir ifadeyle, ortaklığın kendi paylarını edinim sırasında yapacağı ödemelerin 

ancak ve sadece ortaklara pekâlâ kâr olarak dağıtılabilecek malvarlığı unsurlarından 

gerçekleştirilmesi, bu arada kanunen bağlı malvarlığına hiçbir şekilde 

dokunulamaması, bu payların ortaklık elindeyken alacaklılar bakımından herhangi 

bir değerlerinin bulunmamasının bir sonucudur. 
                                                 
61  Bezzenberger, Erwerb, s. 46. 
62  Bkz. Honsell, a.g.e., s. 567. 
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Öte yandan ortaklık elindeki paylar, pay sahipleri bakımından da herhangi bir 

değer ifade etmezler. Buna göre, örneğin 100.000 YTL değerindeki malvarlığını haiz 

ve esas sermayesi 100 adet paya bölünmüş bir anonim ortaklık, paylarının % 10’unu, 

karşılığı olan 10.000 YTL’yi ödeyerek satın aldığında, ortaklığın geri kalan 

malvarlığı artık 90.000 YTL’dir. Ortaklık paylarını satın almadan önce her bir pay 

1.000 YTL değere (100.000 ÷ 100 = 1.000 YTL) sahipken, satın alma işlemi 

sonrasında da payların değerinde bir değişim olmaz (90.000 YTL ÷ 90 = 1.000 

YTL)63. Nitekim ortaklığın elindeki bu payların, pay sahipleri bakımından herhangi 

bir değerinin olmadığı, söz konusu paylar yeniden elden çıkartıldığında daha da iyi 

anlaşılır; anılan olasılıkta payları satın alan kişiler, ortaklığa her ne kadar payın 

değeri olan miktarı (sözgelimi bu örnekte 10.000 YTL’yi) ödeyeceklerse de, 

karşılığında ortaklığa katılma imkânını da kazanmaktadırlar. Dolayısıyla halihazır 

pay sahipleri bakımından malvarlığında herhangi bir değişiklik olmaz, yeni gelen pay 

sahibi yaptığı ödemenin karşılığını ortaklığa payı oranında katılmayla alır; yoksa 

diğer pay sahiplerine bir tür bağışlamada bulunuluyor değildir64.  

Görüldüğü üzere ortaklık şeklen kendi payını satın almakla, yalnızca payını 

satan ortağın pay sahipliği sıfatını kaybetmesinin karşılığını kendisine ödemekte, 

oysa gerek ortaklık alacaklıları, gerekse pay sahipleri bakımından anlam ifade 

edebilecek herhangi bir değeri edinmemektedir. Ortaklığın bu işlem sonucunda 

kazandığı tek şey, payı tekrar elden çıkartmak yoluyla yeniden ortaklığa bir sermaye 

girişi sağlama şansıdır65. Ne var ki böyle bir imkân da aslında ortaklık bakımından 

bir değer ifade etmez. Ortaklık eğer sermaye edinmek ihtiyacı duymaktaysa, pekâlâ 

bir sermaye artırım işlemi gerçekleştirmek ve ihraç ettiği yeni paylar karşılığında 

gereken sermayeyi toplamak imkânına sahiptir. Hele kayıtlı sermayenin kabul 

edildiği bir anonim ortaklıkta, durum çok daha benzerdir; bu olasılıkta yönetim 

kurulunun yeni pay ihraç etmesiyle, ortaklığın edindiği kendi paylarını elden 

                                                 
63  Belirtelim ki bu son işlemde kalan malvarlığı tüm payların sayısına değil, ortakların elindeki pay sayısına 

bölünür; çünkü ortaklık elindeki payların da ekonomik anlamda maliki diğer pay sahipleridir.  
64  Bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 47.  
65  Huber, ; “Zum Aktienerwerb durch auslaendische Tochtergesellschaften”, Festschrift für Konrad Duden 

zum 70. Geburtstag, München 1977, s. 139; Thiel, “Bilanzielle und steuerrechtliche Behandlung eigener 
Aktien nach der Neuregelung des Aktienerwerbs durch das KonTraG”, DB 1998, s. 1583; Bezzenberger, 
Erwerb, s. 44. 
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çıkartması arasında neredeyse hiçbir fark bulunmamaktadır66: Sonuçta gerçekleşen, 

ortaklığın elden çıkarttığı veya ilk kez ihraç ettiği paylar karşılığında ortaklığa bir 

sermaye girişinin sağlanmasıdır.  

Burada, kuramsal bakımdan ortaklık elindeki kendi paylarıyla, (kayıtlı sermaye 

sisteminde) ortaklığın tescil ettirdiği ancak henüz çıkartmadığı paylar arasında 

sağlanacak sonuç bakımından bir faklılık bulunmadığından yola çıkılan ve sonuçta 

her ikisini de aynı hükümlere tâbi tutan Amerikan hukukundaki düzenlemeyi de 

anmakta yarar vardır. Amerikan hukukunda, modern ortaklıklar kanunu olarak kabul 

edilen Kaliforniya Ortaklıklar Kanunu’nda, ortaklığın edindiği kendi paylarının, 

edinim işlemi ardından kayıtlı (yetkilendirilmiş), ancak çıkartılmamış (“authorized 

but unissued shares”) pay niteliğine bürüneceği, başka bir söyleyişle, ortaklığın kendi 

payını iktisabıyla birlikte bu payların hukuken ortadan kalkacağı, dolayısıyla 

ortaklığın elinde hiçbir zaman kendi payının bulunamayacağı kabulüne yer 

verilmiştir67. Kıta Avrupası hukukundaki sistemin farklılığı, pay bir kez hukuk 

hayatında varlık kazandıktan sonra artık pay mevkiinin de sabit olması ve ancak bir 

sermaye azaltımı işlemi ile bu sayının indirilebilmesine olanak tanınmasıdır. Ne var 

ki, her iki sistemdeki bu farklılığın beraberinde getirdiği zorunluluklar dışında 

aslında ortaklığın kendi paylarını edinmesiyle ekonomik ve hukukî bakımdan elde 

ettiği şey hiç de farklı değildir. 

 

4. Ortaklığın kendi paylarını edinmesinin, ortağa yapılacak bir malvarlığı 

aktarımını konu edinen bir tür ayrılma sözleşmesi niteliği göstermesi 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmekle aslında o ana dek sahip olmadığı 

yeni bir değeri malvarlığına dahil etmediği kabulü, haklı olarak, söz konusu işlemin 

                                                 
66  Gerçi ortaklığın sermaye artırımı sırasında, kural olarak Türk hukukunda diğer ortakların yeni payları 

öncelikle alma haklarının bulunması, oysa ortaklığın edindiği payların elden çıkartılması sırasında böyle bir 
öncelik hakkının olmayışı bir farklılık oluşturur. Ne var ki izlenmesi gereken yöntemdeki bu farklılık, 
sonuçta ortaklığın her iki durumda da yeni sermaye girişi sağladığı, dolayısıyla ortaklığın elindeki kendi 
paylarının hukukî bakımdan paylar ortaklık uhdesindeyken, tıpkı kayıtlı sermayedeki kaydedilmiş ancak 
çıkarılmamış paylarla benzer durumda bulundukları gerçeğini değiştirmez.  

67  Cal.Corp.Code § 510 (a): “When a corporation reacquires its own shares, those shares are restored to the 
status of authorized but unissued shares, unless the articles prohibit the reissuance thereof.”. Amerikan 
hukukundaki düzenleme konusunda ayrıntılı açıklama için ayrıca bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 9.  
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kime veya kimlere bir menfaat sağladığı, daha doğrusu, payın edinimi karşılığında 

şeklen ortaklığa geçen pay değerinin gerçekte kimin malvarlığına katıldığı sorusunu 

ortaya çıkarır. Madem ki anonim ortaklıkla pay sahibi arasında gerçekleştirilen işlem 

bir edimler değiş-tokuşu değildir, o halde payın ortaklığa devri sonucunda 

malvarlığında bir artış gerçekleşen kişi kimdir?  

Alman hukukunda (ortaklıkça kendi payının ivazlı şekilde edinimini açıklamak 

bakımından) savunulan bir düşünceye göre bu aşamada sahneye çıkan, anonim 

ortaklığın diğer pay sahipleridir ve anılan sorunun çözümü için, bütün ortaklıkların 

anası niteliğindeki adi ortaklık hükümlerine bir göz atılması gerekir68. Bu görüş 

gereğince BGB § 738’deki69, bir ortağın adi ortaklıktan ayrılması durumunda, ayrılan 

ortağın ortaklıktaki payının geriye kalanların malvarlığına dahil olacağı ve ortaklık 

sıfatı devam edenlerin, ayrılan kişinin payının karşılığını ödemekle yükümlü hale 

gelecekleri, böylelikle kalan ortakların pay oranlarının yükseleceği yönündeki temel 

yaklaşımın, anonim ortaklığa da taşınması mümkündür. Burada da pay sahibinin 

payını anonim ortaklığa devretmesiyle birlikte, ortaklık malvarlığı tamamen geriye 

kalan pay sahiplerine ait hale gelir, bu sayede ayrılmayan pay sahiplerinin ortaklığa 

katılım oranı da devir işlemiyle bağlantılı olarak yükselir. Doğaldır ki ayrılan pay 

sahibi, bir bağışlamada bulunmadığından (ivazlı edinimin söz konusu olduğu 

durumlarda), payının karşılığı olan bedelin kendisine ödenmesini de isteyecektir. 

BGB § 738/I, 2. cümle uyarınca, adi ortaklıktan ayrılan pay sahibinin ayrılma 

payının ortaklık malvarlığından çözülerek kendisine ödenmesi gerekmektedir. İşte 

anonim ortaklığın kendi payını edinmesi durumunda da benzer bir ilişki vardır. Gerçi 

şeklen payın devrini konu edinen alım-satım sözleşmesi ortaklıkla pay sahibi 

arasında gerçekleşmektedir. Ne var ki payın ortaklık tarafından geri alınmasının 

etkileri gerçek anlamda ortaklar arasındaki ilişkide ortaya çıkar. Her ne kadar şeklen 

payın karşılığı ortaklık tarafından ödeniyor görünmekteyse de esasında ortaklık 

                                                 
68  Bezzenberger, Erwerb, s. 49 vd. 
69  BGB § 738: Auseinandersetzung beim Ausscheiden. “Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, 

so wächst sein Anteil am Gesellschaftsvermögen den übrigen Gesellschaftern zu. Diese sind verplichtet, 
dem Ausscheidenden die Gegenstände, die er der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, nach 
Maβgabe des § 732 zurückzugeben, ihn von den gemeinschaftlichen Schulden zu befreien und ihm dasjenige 
zu zahlen, was er bei der Auseinandersetzung erhalten würde, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines 
Ausscheidens aufgelöst worden wäre.” 



 

40 

burada, bir anlamda, geriye kalan (payını satmayan) ortaklar hesabına işlemde 

bulunmaktadır. Geriye kalan pay sahipleri, ayrılan ortağın payını satın almakta ve 

bunun karşılığının da, ortağın ayrılmasıyla birlikte aslında bütünüyle kendilerinin 

hak sahibi durumuna geldikleri ortaklık malvarlığından ödenmesini sağlamaktadırlar. 

Şu halde payın ivazlı olarak ortaklık tarafından edinilmesi aslında, pay sahiplerinin 

ortak malvarlığının sahibi görünümündeki anonim ortaklık üzerinden gerçekleştirilen 

ve sonuçlarını pay sahipleri arasında doğuran bir ayrılma sözleşmesidir 

(Auseinandersetzungsvertrag)70.  

Anonim ortaklığın kendi payını edinmesinin hukukî niteliğini açıklama 

yolunda Alman hukukunda ileri sürülen yukarıdaki görüşün, Türk hukuku 

bakımından da savunulabilirliğinden kuşku duymamak gerekir. Gerçi Türk 

hukukunda, adi ortaklığa ilişkin hükümler arasında BGB § 738’in muadili bir 

düzenleme yoktur. Bir başka anlatımla, BK’daki adi ortaklığa ilişkin hükümler 

içinde, BGB’de olduğunun aksine, bir ortağın ortaklıktan ayrılma hakkının adi 

ortaklık sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmasına ve bu durumda ayrılan ortağa ne 

şekilde ödeme yapılacağına, böylelikle kalan ortakların ortaklıktaki paylarının 

oranının yükseldiğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak hukukumuz 

yönünden de, adi ortaklıkta ortağa “çıkma” hakkı tanınarak söz konusu hakkın 

sınırlarının sözleşmeyle çizilmesine bir engel bulunmadığı gibi71, bu tür bir çıkma 

hakkının tanınması durumunda, BGB’deki hükümle örtüşür şekilde, ayrılan ortağa, 

ortaklıktaki payı oranında diğer ortaklar tarafından, ortaklık malvarlığından bir 

ödeme yapılmak gerekeceği, böylelikle ayrılan ortağın payının, geriye kalan 

ortakların pay oranlarının yükselmesini sağlayacağı, çünkü anılan işlemin ardından, 

bütün ortaklık malvarlığının ortaklık ilişkisini devam ettiren ortaklara ait hale 

geleceği de açıktır. Dolayısıyla bir ortaklığın ayrılmasıyla birlikte ortaklık 

                                                 
70  Bezzenberger, Erwerb, s. 51. 
71  Nitekim açıkça bu yönde bkz. Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), a.g.e., s. 75 N. 98. Kaldı ki BGB’de de mutlak 

surette adi ortaklık ortağına çıkma hakkı tanınması söz konusu değildir; ortaklık sözleşmesinde bu tür bir 
hakkın kabulü durumunda nasıl hareket edilmesi gerekeceği sorunu kanunda hükme bağlanmaktadır. 
Nitekim bkz. BGB § 736 ve 737 (“Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt...”). 
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malvarlığının kalan ortaklara ait hale geleceği ve onların ortaklıktaki pay oranlarının 

yükseleceği temel düşüncesi hukukumuz bakımından da geçerlidir72.  

Şu var ki anonim ortaklığın kendi payını ediniminin şeklen ortaklıkla pay 

sahibi arasında bir işlem görünümü taşıdığı, oysa işlemin etkilerini aslında pay 

sahiplerinin malvarlığında doğurduğu gerçeği, payın ortaklıkça ivazsız şekilde 

edinilmesinde çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Somutlaştıralım: 100.000 YTL 

değerinde malvarlığına sahip ve sermayesi 100 adet paya bölünmüş bir anonim 

ortaklık pay sahiplerinden (A), 10 adet payını ivazsız şekilde ortaklığa devretmiş 

olsun. Bu durumda, edinim işlemi ardından ortaklıkça ayrılan pay sahibine ödeme 

yapılmayacağından, ortaklığın malvarlığında herhangi bir değişim olmayacağı halde, 

kalan pay sahiplerinin paylarının değeri toplamda 10.000 YTL artar; çünkü ortaklık 

elindeki ivazsız şekilde edinilmiş olan payların değeri de edinim işlemiyle birlikte 

diğer ortakların malvarlığına yansır. Sözgelimi bu sırada ortaklık feshedilip tasfiye 

haline girerse (ortaklığın hiçbir borcunun bulunmadığı varsayımında), ortaklığın 

malvarlığı karşılığı olan 100.000 YTL artık 100 adet paya değil, ivazsız olarak 

edinilmiş 10 adet pay dışındaki 90 adet paya bölünmek gerekecektir. Zira ortaklığın 

elindeki kendi paylarının herhangi bir şekilde tasfiye payına sahip olması 

düşünülemez, nihai anlamda ortaklığın tüm malvarlığı, kalan ortaklar arasında 

paylaştırılır.  

Kaldı ki ortaklığın tasfiyeye gitmeyip edindiği payları yeniden ivazlı şekilde 

elden çıkartması halinde de varılacak sonuç aynıdır. Verilen örneğe devam edersek, 

henüz payın ortaklığa bağışlanmadığı sırada her bir payın değeri (100.000 ÷ 100 =) 

1.000 YTL tutarındadır. Ortaklık, ivazsız şekilde edindiği ve aslında 10.000 YTL 

değerinde olan 10 adet payı daha sonra, diyelim yine 10.000 YTL karşılığında elden 

çıkardığında, ortaklık malvarlığı 110.000 YTL’ye ulaşır. Bu işlem ardından artık her 

bir payın değeriyse (110.000 ÷ 100 =) 1.100 YTL’ye yükselmiş olur. Farklı bir 

söyleyişle, bağışlama işleminden önce 1.000 YTL olan her bir payın değeri, 

bağışlama ile edinilen payların yeniden ortaklıkça elden çıkartılması ardından 1.100 

                                                 
72  Ancak şurayı önemle vurgulayalım, payın edinimiyle teknik anlamda BK kapsamında pay sahipleri arasında 

bir sözleşmenin kurulmadığı açıktır; buradaki açıklama, salt anılan işlemin gerçekte pay sahipleri arasında 
etki doğurduğunun ortaya konulması amacını taşımaktadır.  
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YTL’ye ulaşır ki bu durum, ortaklığın kendi payını ivazsız şekilde ediniminin 

etkilerinin aslında pay sahiplerinin malvarlığında gerçekleştiğinin bir göstergesidir.  

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesiyle birlikte aslında herhangi bir 

malvarlığı değerini bünyesine katmadığı, gerçekte burada, pay sahipleri arasında 

sahnelenen bir işlemin bulunduğu ve payın değerinin, ortaklıktan ayrılmayan pay 

sahiplerinin malvarlıklarına yansıdığı kabulü, sorunun yalnızca bir yönünü çözüme 

kavuşturmaktadır. Payın ivazsız şekilde edinilmesi bir tarafa bırakılırsa, ivazlı 

şekilde payın iktisabı sırasında doğal olarak ortaklıkça, ayrılan pay sahibine bir 

ödemede de bulunulacaktır. Bu durumda aydınlığa kavuşturulması gereken sorun, 

ortaklıkça gerçekleştirilecek bu malvarlığı aktarımının, anonim ortaklık hukuku 

yönünden nasıl nitelendirileceğidir.  

Bugün Alman hukukunda çoğunlukla kabul edilen ve Türk öğretisinde de 

taraftar bulan düşünce, ortaklığın kendi payını ivazlı şekilde ediniminin “sermayenin 

(katılma payının) iadesi” niteliğinde olduğu, dolayısıyla ancak kanuna uygun şekilde 

gerçekleştirilen iktisapların bu kurala istisna oluşturduğu yönündedir73. Bu kabule 

göre aslında kanunda ortaklığın kendi payını edinimine ilişkin istisnalara yer 

verilmemiş olsaydı, ortaklığın kendi payını ivazlı şekilde iktisap ettiği her işlem, 

AktG § 57 ve TK 405’teki engelle karşılaşacaktı. Doğal olarak bu görüş taraftarları, 

kendi içerisinde tutarlı olmak amacıyla bir adım daha ileriye gitmekte ve ortaklıkça, 

kendi payının hukuka uygun şekilde edinildiği, yani AktG § 71 vd. ve TK 329’da 

öngörülen koşul ve durumlara sadık kalan bir işlem gerçekleştirildiği sırada payın 

karşılığı olarak ödenen bedelin payın gerçek değerini aştığı olasılıklarda, yine 

sermayenin (katılma payının) iadesi niteliğinde bir işlemde bulunulduğunu 

savunmaktadırlar. Başka bir anlatımla bu fikre göre, ortaklığın kendi payını 

edinmesinin sermayenin (katılma payının) iadesi oluşuna ilişkin kuralın istisnası 

niteliğindeki AktG § 71 vd. ve TK 329 hükümleri kapsamına giren her edinim 

durumu, sermayenin iadesi yasağından kurtulamaz. Şayet ortaklık, kendi payını 

devralması karşılığında pay sahibine, payın makul sayılabilecek bedelinden fazlaca 

bir ödemede bulunmaktaysa, makul olmayan bu yüksek bedel ödemesi de 

                                                 
73  Alman hukuku için bkz. Lutter, a.g.e., § 57 N. 14; Hüffer, a.g.e., § 57 N. 6; Türk hukukunda bkz. Çeliktaş, 

a.g.e., s. 135.  
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sermayenin iadesi yasağına takılır ve bu nedenle ortaklıkça gerçekleştirilen ödeme, 

geçersizlik yaptırımına maruz kalır74.  

Anılan bu görüşün, Alman ve Türk hukukundaki pozitif düzenlemeyle ne denli 

uyumlu olduğu ayrı ayrı değerlendirilmek gerekir; çünkü her ne kadar ortaklığın 

kendi payını edinimi karşılığında yapacağı ödemelerin kural olarak sermayenin 

(katılma payının) iadesi niteliğinde olduğu kabulüne Alman hukukunda –en azından 

kanunun lâfzi yorumuyla– pozitif bir dayanak gösterebilmek mümkün olsa da Türk 

hukuku bakımından aynı sonuca varmak o denli kolay değildir. Gerçekten, Alman 

hukukunda ortaklığın bir ivaz karşılığında kendi payını edinimi sırasında yapacağı 

ödemelerin aslında sermayenin (katılma payının) iadesi niteliği taşıdığı düşüncesi, 

dayanağını AktG § 57 hükmünde bulmaktadır. Maddenin birinci fıkrasının ilk 

cümlesinde, katılma paylarının pay sahiplerine iade edilemeyeceği kuralına yer 

verildikten sonra takip eden cümlede, hukuken geçerli şekilde edinilen paylar 

karşılığında yapılacak ödemelerin, sermayenin (katılma payının) iadesi yasağına 

takılmayacağı ifade edilmiştir75. İşte kanunun bu hükmünün zıt anlamından güç alan 

Alman hukuk öğretisindeki çoğunluk yazarlar, aslında ortaklığın kendi payını edinim 

karşılığında yapacağı ödemelerin gerçekte sermayenin (katılma payının) iadesi 

olarak değerlendirilmek gerektiği ve salt kanun bunlara açıkça ruhsat verdiği için 

geçerli sayıldıkları sonucuna varmaktadırlar76.  

Oysa Türk hukukunda, anonim ortaklığın kendi payını iktisabı karşılığında 

yapacağı ödemelerin de sermayenin (katılma payının) iadesi niteliğinde görülmek 

gerektiğini –en azından lâfzi yorum sonucunda– haklı kılabilecek AktG § 57/I, 2. 

cümlesinin muadili bir hüküm TK’da kendisine yer edinmemiştir. Bu nedenle 

ortaklığın kendi payını devralması karşılığında, ayrılan pay sahibine yapacağı 

malvarlığı aktarımının aslında sermayenin (katılma payının) iadesi anlamını taşıdığı, 

dolayısıyla, kanunun istisna tanıdığı durumlarda bile, makul olmayan pay bedeli 

                                                 
74  Özdamar, a.g.e., s. 79; Çeliktaş, a.g.e., s. 134-135; Doğan, a.g.e., s. 72 vd.; aynı yazar, “Anonim Şirketlerin 

Kendi Paylarını İktisabının Fayda ve Zararları”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin, Ankara 2006, 
s.  474. 

75  AktG § 57/I, S. 2: “Als Rückgewähr von Einlagen gilt nicht die Zahlung des Erwerbpreises beim zulässigen 
Erwerb eigener Aktien.”. 

76  Bkz. yukarıda dpn. 74’te anılan yazarlar. 
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üzerindeki ödemelerin gene TK 405 hükmü kapsamına girdiğinden geçersizlik 

yaptırımına maruz kalacağı düşüncesi pozitif düzenleme açısından isabetli değildir. 

Gerçi Türk hukuku bakımından da, aşağıda ayrıca değinileceği üzere77, TK m. 

329’daki istisnalar kapsamında gerçekleştirilecek ödemelerde makul bedel dışındaki 

kısımların hükümsüzlüğü sonucuna varılmak gerekecektir. Ne var ki buradaki 

geçersizliğin pozitif dayanağı, söz konusu ödemelerin sermayenin (katılma payının) 

iadesi olarak TK m. 405 hükmüne aykırılık oluşturması değil, TK m. 329 hükmünün 

bizzat kendisidir78. Yukarıda belirtildiği üzere79, kanun koyucu, TK m. 405 hükmüne 

rağmen halen alacaklıların korunması gerektiği yönündeki isabetsiz bir varsayımdan 

hareketle kural olarak şirketin kendi paylarını edinmesi veya rehin alması sonucunu 

doğuran her türlü hukukî işlemi batıl kabul ettiğinden, hükmün amaca göre yorumu 

ve yazılı olmayan bir hukuk kuralı olarak istisnaların dar ve öngörüldüğü alana 

uygun şekilde değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle, payın makul olmayan bedeli 

üzerinden yapılacak işlemler de doğal olarak TK m. 329/I’deki butlan yaptırımıyla 

yüz yüze gelir. Oysa Alman hukukundaki AktG § 57/I, 2. cümle benzeri bir hüküm 

hukukumuzda bulunmadığından, TK m. 329’daki istisnalar kapsamındaki 

ödemelerin, aslında sermayenin iadesi niteliğinde olduğu ve bu sermaye iadesi 

işleminin salt kanun izin verdiği için geçerlilik taşıdığı yönündeki düşüncenin pozitif 

bir temeli yoktur.  

Diğer yandan, anonim ortaklığın kendi paylarını ivazlı şekilde edinmesi 

sırasında yapacağı ödemelerin sermayenin (katılma payının) iadesi niteliğinde kabul 

edilemeyeceği gerçeği, sorunun “sermayenin korunması ilkesi” ışığında 

irdelenmesiyle daha da berrak bir görünüm alır. Gerçekten, anonim ortaklık 

hukukunun temel yapı taşlarından biri niteliğindeki “sermayenin korunması 

                                                 
77  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 12 ve § 15, II. 
78  Elbette burada bir ayrım yapılmak ve ortaklığın kendi payı karşılığında yapacağı ödemelerin, alacaklıların 

teminatı niteliğindeki “kanunen bağlı malvarlığı” unsurlarından gerçekleştirilmesinin sermayenin (katılma 
payının) iadesi anlamına geleceğini belirtmek gerekir. Ne var ki bizim burada üzerinde durduğumuz sorun, 
ortaklığın kendi payları karşılığında gerçekleştirdiği ödemelerin, pay sahiplerine kâr olarak dağıtılması 
mümkün bulunan malvarlığı unsurlarından sağlanmasına rağmen, yapılan ödemelerin hukuken hâlâ 
sermayenin (katılma payının) iadesi olarak görülebilip görülemeyeceğidir. 

79  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
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ilkesi”nin koruma kalkanı, kanunen bağlı malvarlığını çevreler80. Başka bir ifadeyle, 

anonim ortaklık alacaklılarının teminatı olarak kabul edilen, ortaklığın tüm 

malvarlığı değil, esas sermaye ile en fazla bunun yarısı kadar bir miktardan oluşan 

kanunî yedek akçenin toplamından oluşan “kanunen bağlı malvarlığı” değerleridir. 

Anılan bu malvarlığı değerleri “sermayenin korunması ilkesi” kalkanı altında 

bulunduğundan, söz konusu malvarlığı unsurlarından yapılacak bir ödeme 

“sermayenin (katılma payının) iadesi” niteliği taşır. Bu kapsamda yapılacak bir 

ödemenin payın edinimi veya kâr dağıtımı adı altında gerçekleştirilmesi arasında 

hiçbir fark da yoktur ve böyle bir malvarlığı aktarımı, TK m. 405 uyarınca butlanla 

sakatlanır. Ne var ki, ortaklığın üzerinde tasarrufta bulunabileceği malvarlığı 

unsurları bulunduğu durumda, daha açık anlatımla, malvarlığı aktarımının kanunen 

bağlı malvarlığı dışındaki serbest malvarlığı unsurlarından gerçekleştirildiği 

olasılıkta, artık sermayenin (katılma payının) iadesi yasağına aykırılık gündeme 

gelemeyeceğinden, bu malvarlığı değerini pay sahibine aktarmadaki yöntemin 

ortaklığın kendi payını edinimi oluşu, yapılan işlemin niteliğinde bir farklılaştırmaya 

da neden olmaz. Aksine bir düşüncenin kabulü halinde, ortaklığın, üzerinde serbestçe 

tasarrufta bulunabildiği malvarlığı değerlerini “kâr” adı altında ve üstelik kanunun 

izin verdiği çerçevede81 pay sahiplerine aktarmasının da aslında sermayenin (katılma 

payının) iadesi niteliği taşıdığı ve kâr dağıtımının geçerliliğinin nedenini yine, kanun 

koyucunun bu işlemi, sermayenin iadesi yasağına bir istisna olarak görmesinde 

aramak gerektiği sonucuna ulaşılırdı82.  

                                                 
80  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
81  Burada kanunun izin verdiği çerçeveden kastımız, TK m. 470/II uyarınca kârın “ancak safi kârdan ve bu 

gaye için ayrılan yedek akçelerden” dağıtılmasıdır. Kanunun kâr dağıtımına ilişkin temel nitelikteki bu 
hükmünde belirttiği şekilde bir dağıtım gerçekleştirildiği durumda da esasında ortaklığın malvarlığının bir 
kısmı pay sahiplerine aktarılmaktadır, ne var ki bu aktarım “kanunen bağlı malvarlığı”ndan değil, alacaklılar 
için hiçbir şekilde güvence niteliği taşımayan diğer malvarlığı değerlerinden gerçekleştirilmektedir. O 
nedenle TK m. 470/II hükmüne uygun bir kâr dağıtımı yapıldığı hiçbir durumda, ortaklık alacaklılarının 
haklarının haleldar edildiğinden söz edilmesi mümkün değildir.  
Oysa alacaklılar yönünden bu malvarlığı aktarımı değerlendirildiğinde, söz konusu dağıtımın kâr olarak 
veya bir başka ad altında yapılması arasında hiçbir fark bulunmadığından, “kanunen bağlı malvarlığı”na 
dokunmayan aktarımların hiçbiri “sermayenin (katılma payının) iadesi” niteliğinde görülemez. Dolayısıyla 
bu dağıtımın kâr olarak değil de “payın edinimi” yoluyla gerçekleştirilmesi arasında ortaklığın malvarlığı 
cephesi bakımından bir farklılık gündeme gelemeyeceğine göre, kanunen bağlı malvarlığı değerlerini 
rahatsız etmeyen bir payın edinimini “sermayenin (katılma payının) iadesi” olarak tanımlamak da isabetli 
değildir.  

82  Bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 53. 
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Şu durumda, anonim ortaklığın kendi payını ivazlı şekilde edinimi sonucunda 

pay sahibine yaptığı ödemenin ortaklıklar hukuku bakımından anlamı, bunun 

sermayenin iadesi niteliğindeki bir işlem niteliği gösterdiği değil, pek çok bakımdan 

kâr dağıtımıyla benzeştirilebilecek olan, malvarlığı aktarımının bir diğer yolu 

olduğudur. Değişik bir söyleyişle, pay sahiplerinin ortaklığa katılma payı getirmeleri 

ve ardından, söz konusu sermayenin ortaklık faaliyeti sonucunda elde edilecek 

semeresinin kendilerine aktarımında olağan yol olarak kanun koyucu “kâr 

dağıtımını” esas almışsa da, aslında aynı semere aktarımının bir diğer yöntemi payın 

ortaklık tarafından ivazlı şekilde edinilmesidir. Çünkü tıpkı kâr dağıtımında olduğu 

gibi, anonim ortaklığın malvarlığı cephesinden ve özellikle ortaklık alacaklılarının 

güvencesini oluşturan malvarlığı değerleri kümesinin korunmasından soruna 

bakıldığında, her iki işlemin geçerliliğinin de temelde aynı hükümlere tâbi olduğu ve 

geçerli şekilde yapılacak bir aktarım ardından ortaklığın malvarlığının yeni 

durumunun da yine aynı şekle büründüğü görülmektedir. Nitekim yukarıda da 

belirtildiği üzere, Amerikan hukukunda payın ivazlı şekilde ortaklık tarafından 

edinimi ile kâr payı aktarımının “dağıtım (distribution)” başlığı altında birlikte ve 

aynı ilkeler ışığında hükme bağlanması, her iki işlemin ortaklık malvarlığı yönünden 

ayniyet taşıması nedeniyledir. Ne var ki Türk kanun koyucusu, ortaklığa yapılacak 

malvarlığı aktarımının yöntemi olarak yalnızca kâr payı dağıtımını kabul etmiş, TK 

m. 329’da sayılan istisnaî durumlar dışında, aslında yine bir başka malvarlığı 

aktarımı yöntemi olan payın edinimi kurumuna ise imkân tanımamış, farklı bir 

söyleyişle, payın edinimi yoluyla pay sahibine yapılacak bir malvarlığı değeri 

aktarımını istisnaî, dolayısıyla olağan dışı bir yöntem niteliğinde görmüştür.  

 

5. Ortaklığın elindeki kendi paylarından kaynaklanan “pay sahipliği” 

haklarının durumu  

Anonim ortaklığın edindiği kendi paylarının hukukî niteliği konusunda 

üzerinde durulması gereken son bir sorun, bu paylardan kaynaklanan pay sahipliği 

haklarının ne olduğudur. Daha açık bir anlatımla incelenmesi gereken şudur: Türk 

ortaklıklar hukukunun da içinde bulunduğu Kıta Avrupası anonim ortaklık hukuku 

sistemine hâkim esaslardan biri, payın hukuk hayatında varlık kazandıktan sonra, 
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ancak bir ana sözleşme değişikliği ile ortadan kaldırılabilmesi, aksi halde 

sürekliliğini korumasıdır. Dolayısıyla bu sistem uyarınca anonim ortaklık kendi 

payını edindiğinde de “pay sahipliği mevkii” anlamındaki “pay”, varlığını devam 

ettirecektir. Oysa asıl olarak aydınlığa kavuşturulması gereken, bu çerçevenin içini 

dolduran ve ortaklığa karşı kazanılan hakların ve üstlenilen borçların toplamını ifade 

eden “pay sahipliği”nin durumunun ne olduğudur. Anonim ortaklık kendi paylarını 

edindiğinde, pay sahipliği hakları sona mı erer, ortaklığın eline geçmekle içerik 

bakımından değişikliğe mi uğrar, yoksa ortaklık pay sahibi sıfatını kazanır ama bu 

sıfattan kaynaklanan hakların ileriye sürülebilirliği mi mümkün olmaz? Doğal olarak 

yine bu sorunla bağlantılı olarak, acaba üçüncü kişilerin, pay üzerindeki haklarının 

durumu, daha açık anlatımla, üçüncü kişilerin anonim ortaklık tarafından edinilen 

paylar üzerinde tesis ettikleri örneğin intifa veya rehin hakkının akıbeti nedir?  

Türk hukuku bakımından özellikle ortaklığın elindeki paylardan kaynaklanan 

hakların durumu ve pay üzerindeki üçüncü kişilerin haklarının payın ortaklıkça 

edinimi ardından nasıl bir gelecekle yüzleşecekleri konusu ayrıca aşağıda ayrıntılı 

şekilde incelenecektir83. Burada yalnızca, yukarıda da değinildiği üzere, dogmatik 

bakımdan ortaklık kendi kendisinin pay sahibi sıfatını kazanamayacağına göre84, 

edinime rağmen “pay”ın varlığını halen devam ettirdiği Kıta Avrupası sisteminde 

aslında “edinim” ardından paya ilişkin nasıl bir hukukî durum oluştuğu sorununa 

değinilecektir.  

Daha önce de belirtildiği gibi, anonim ortaklığın tüzel kişiliği haiz oluşu ve 

payın ediniminin esasında ortaklığa karşı pay sahipliği hakkını iktisap etmek 

anlamına gelmesi, oysa bir ortaklığın mantıksal bakımdan kendi kendisinin maliki, 

dolayısıyla pay sahibi olamayacağı gerçeği nedeniyle, anonim ortaklık da hiçbir 

zaman kendi kendisine karşı pay sahibi sıfatını kazanamaz85.  

                                                 
83  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2 ve 3. 
84  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 2. 
85  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 2. 



 

48 

Bu noktada, anonim ortaklık hukukundaki “pay” kavramının anlamlarını 

yeniden hatırlamak gerekir86. “Pay”, esas/çıkartılmış sermayenin, birbirine eşit 

parçalarından her birini ifade ettiği gibi, aynı zamanda ortaklığa karşı hak ve 

borçların bütünü anlamındaki “pay sahipliği”ni de belirtir. Deyim yerindeyse, ilk 

anlamıyla “pay”, bir tür hukukî çerçeve niteliğindeyken, pay sahipliği, bu çerçevenin 

içini dolduran resmi oluşturmaktadır. İşte anonim ortaklık, kendi kendisine karşı pay 

sahipliğini kazanamayacağına göre, edinimle birlikte ortaklık eline geçen nedir?  

Bir düşünceye göre pay mevkiinin halen varlığını sürdürüyor olması, mutlaka 

pay sahipliği haklarının da devam ettiğini ya da etmesi gerektiğini göstermez, pay 

mevkii şu haliyle ortaklığın elinde içi boş bir şekilde bulunmaktadır87. Diğer bir 

deyişle, burada pay mevkii ile pay sahipliği birbirinden ayrılmakta ve ortaklık 

yalnızca pay mevkiini elde etmektedir; pay sahipliği hakları ise ortaklığa 

geçemeyerek düşerler. Bunun doğal bir sonucu olarak, paylar ortaklık elinden 

çıkartıldığında, payı devralan kişiyle ortaklık arasında, içeriğini devir konusu payın 

belirlediği yeni bir pay sahipliği ilişkisi ve aslen kurulmuş olur88.  

Buna karşılık öğretideki egemen görüş, pay mevkii ile pay sahipliğinin hiçbir 

şekilde birbirinden ayrılamayacağı, dolayısıyla pay sahipliği haklarının bulunmadığı 

bir pay mevkiinden söz edilemeyeceği yönündedir89. Yine anonim ortaklığın kendi 

kendisine karşı pay sahibi sıfatını kazanamayacağı mantıksal zorunluluğundan yola 

çıkan bu görüş uyarınca, pay mevkii ile pay sahipliği birbirinden ayrılmaz 

niteliktedir90. O nedenle ortaklığın kendi elindeki paylarından kaynaklanan pay 

sahipliği hakları da hiçbir şekilde sona ermiş, dolayısıyla ortaklık, salt pay mevkii 

anlamındaki bir payı edinmiş olmaz. Ne var ki ortaklık kendisine karşı hak sahibi 

sıfatını kazanamayacağı için burada, pay sahipliği hakları sınırlandırılmış bir edinim 

                                                 
86  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, Birinci Bölüm, § 2, I. 
87  Bu görüşte bkz. Sievers, 978, Ruth, 3 [Schön, a.g.e., s. 29-30’dan naklen]; Schmid, Das feste 

Grundkapital der Aktiengesellschaft, Diss., V. Kreienbühl Söhne, Küssnacht am Rigi 1948, s. 130; ıskat 
bakımından benzer bir sonuca varan Değirmenci, a.g.e., s. 67. 

88  Bkz. Ruth, 3 [Schön, a.g.e., s. 30’dan naklen]; ıskat edilen payların elden çıkartılması bakımından bu yönde 
bkz. Değirmenci, a.g.e., s. 78-79. 

89  Schön, a.g.e., s. 43.  
90  Schön, a.g.e., s. 43.  
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gerçekleşmektedir. Başka bir söyleyişle ortaklığın kendi paylarını edinimi ardından 

pay sahipliği hakları sona ermemekte, ortaklık, pay sahipliği hakları donmuş bir payı 

edinmektedir; çünkü ortaklık, kendi kendisine karşı hak sahibi olamayacağı için 

bunları kullanma imkânına sahip olamaz91. Sonrasında pay ortaklık elinden 

çıkartıldığında, donmuş olan pay sahipliği hakları da yeniden canlanır.  

 

6. Ara sonuç 

Bir anonim ortaklık payını edinmek, ortaklığa karşı haiz bulunulan hakların ve 

yüklenilen borçların toplamını ifade eden “pay sahipliği”nin kazanılması anlamına 

gelir. Ne var ki, bir tüzel kişiliğe sahip olmakla anonim ortaklığın kendi kendisine 

karşı pay sahibi sıfatını kazanması, mantıksal bakımdan imkânsızdır; çünkü ortaklığa 

karşı pay sahibi sıfatını edinebilmek için, biri ortaklığın kendisi, diğeri ise bir başka 

kişiden oluşan iki ayrı hukuk öznesine ihtiyaç vardır. O nedenle, anonim ortaklığın, 

TK m. 329’da izin verilen hallerde dahi kendi payını edinmesi, kendisine karşı pay 

sahibi sıfatını kazandığı şeklinde nitelendirilemez. 

Anonim ortaklığın kendi payını ivazlı şekilde edinmesi işlemi, her ne kadar dış 

görünüş itibariyle pay sahibi ile ortaklık arasındaki bir tür edimler değiş-dokuşuysa 

da, aslında ortaklık, bu işlem gereğince malvarlığına, o ana kadar kendisinde 

bulunmayan bir değeri katmaz. Payın ortaklık tarafından edinilmesi, özellikle 

ortaklık alacaklıları ve ayrılmayan pay sahipleri yönünden değerlendirildiğinde, söz 

konusu işlem ardından ortaklığın malvarlığında herhangi bir artışın meydana 

gelmediği, tam tersine, edinim karşılığı yapılan ödeme oranında ortaklık 

malvarlığının azaldığı açıklıkla görülür.  

Anonim ortaklık malvarlığı cephesinden bakıldığında, ortaklığın kendi payını 

edinmekle birlikte, herhangi bir yeni değeri malvarlığına dahil etmeyip salt bir 

malvarlığı aktarımında bulunduğu gerçeği karşısında, yapılan işlemin etkilerinin 

                                                 
91  Bkz. Schön, a.g.e., s. 52-53; yine ortaklık elindeki paylara ilişkin pay sahipliğinin sona ermediği, ancak pay 

sahipliği haklarının donduğundan söz eden, Lutter, a.g.e., s. § 71 N. 89; pay sahipliğinin sona ermediğini, 
fakat paylar ortaklık elindeyken hiçbir pay sahipliği hakkının var olmadığını söyleyen (Die Mitgliedsrechte 
existieren nicht, bis Aktien veräußert...) Hüffer, a.g.e., s. § 71c N. 3; kendi payını edinmesinin ortaklığa 
farklı içerikte bir pay sahipliği verdiğini ileri süren Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 844. 
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aslında kimin üzerinde doğduğu sorusu ortaya çıkarır. Bu değerlendirmede odak 

noktada yer alanlar, ortaklıktan ayrılmayıp kalan pay sahipleridir. Anonim ortaklığın 

kendi payını edinimi, özünde, ortaklıklarını devam ettiren pay sahipleri ile 

ortaklıktan ayrılan pay sahibi arasında etkilerini doğuran ancak ortaklık üzerinden 

gerçekleştirilen bir tür ayrılma sözleşmesi niteliğindedir. Kalan pay sahipleri, bir 

anlamda, anonim ortaklık tüzel kişiliği aracılığıyla, ayrılan pay sahibine payının 

karşılığını ödemektedirler.  

Payın edinimi karşılığında ortaklığın yaptığı ödeme ortaklıklar hukuku 

açısından değerlendirildiğindeyse, burada pek çok bakımdan kâr dağıtımı ile benzer 

nitelik taşıyan bir malvarlığı aktarımında bulunulduğu görülür. Edinim karşılığında 

bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirilebilmesinde, hiçbir zaman kanunen bağlı 

malvarlığı unsurlarına dokunulamaz; çünkü bu malvarlığı değerleri, ortaklık 

alacaklıları bakımından teminat niteliğinde görüldüklerinden, dağıtılmaları butlan 

yaptırımıyla karşılanır. Ne var ki anonim ortaklığın kendi payını edinimi için 

kullanacağı malvarlığı değerlerini, zaten kâr olarak pay sahiplerine dağıtılabilecek 

unsurlarının oluşturması durumunda, artık edinim işleminin sermayenin (katılma 

payının) iadesi olarak nitelendirebilmesi de mümkün değildir. Zira bu malvarlığı 

değerleri, ortaklık alacaklılarının korunması amacına hizmet etmezler.  

Ortaklığın kendi payını ediniminin aslında kâr dağıtımıyla pek çok bakımdan 

benzeştirilebilecek bir malvarlığı aktarımı yöntemi olmasına karşın Türk kanun 

koyucusu, bu yöntemle ortaklık alacaklılarının menfaatlerinin zedeleneceği 

düşüncesinden yola çıkarak, yalnızca olağan malvarlığı aktarımı yöntemi olarak kâr 

dağıtımını kabul etmiş, payın edinimine ise ancak istisnaî bazı durumlarda izin 

vermiş, dolayısıyla bunu olağan dışı bir aktarım yöntemi olarak benimsemiştir.  

Anonim ortaklığın kendi kendisinin pay sahibi sıfatını kazanamayacağı 

mantıksal zorunluluğu karşısında gündeme gelen bir diğer sorun, ortaklığın edindiği 

paylardan kaynaklanan hakların akıbetinin ne olduğudur. Egemen düşünce, pay 

mevkii (Mitgliedstelle) ile pay sahipliğinin (Mitgliedschaft) birbirinden ayrılmaz 

nitelik taşıdığı yönündedir. Bu ayrılmazlığa rağmen ortaklık, kendisine karşı hak 

kullanma veya borç altına girme imkânına sahip olamayacağından, edinilen 

paylardan kaynaklanan pay sahipliği hakları düşmemekle birlikte, ortaklık 
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elindeyken donarlar. Dolayısıyla ortaklık, bu paylar nedeniyle ne bir hakka sahip 

olur, ne de borç altına girebilir. Paylar elden çıkartıldığında ise bu haklar yeniden 

canlanacağı gibi, borçlar da payı devralan kişi tarafından yükümlenilmiş olur.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI SATIN ALMA YÖNTEMLERİ, 

EDİNİMİN SEBEPLERİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI SAKINCALAR 

 

 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi kurumuna karşı nasıl bir tavır 

alınması gerektiğinin belirlenmesinde, hiç kuşku yok, öncelikle kurumun beraberinde 

getireceği yarar ve sakıncalar incelenerek değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin, 

Türk hukukunda mevcut düzenlemenin isabetini ve olması gereken hukuku 

belirlemedeki bakış açısını şekillendireceği de açıktır. 

Bununla birlikte anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin ortaklığa 

sağladığı yararları ve buna karşılık oluşturduğu sakıncaları incelemeden önce, 

aslında edinim hallerinin en önemlisini teşkil eden, payların ortaklıkça “geri satın 

alımında”92 kullanılan yöntemlere göz atılması isabetli olacaktır; payın ortaklıkça 

satın alınmasına bağlı yarar ve sakıncaların hepsi, her bir alım şekli bakımından 

farklılık arz edebilmektedir.  

 

§ 3. Payları Geri Satın Alma Yöntemleri 

Bugün payların geri alımında başlıca üç yönteme başvurulduğu 

görülmektedir. Bunlar (1) borsa üzerinden alım, (2) aleni pay alım teklifi yoluyla 

alım (ki bunu da sabit fiyattan alım, Hollanda usulü açık artırma yöntemiyle alım ve 

                                                 
92  Her ne kadar anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi yalnızca payların ortaklık tarafından geri satın 

alınması yolu ile gerçekleşmezse de, diğer edinim halleri, sözgelimi payın ortaklığa bağışlanması, bir ticari 
işletmenin devralınması sırasında devralınan malvarlığı içerisinde ortaklığın kendi payı da bulunduğunda 
bunun elde edilmesi, pay sahibinin ıskatı vb. suretiyle payın mülkiyetinin ortaklığa geçmesinin özel bir 
yönteme ihtiyaç duyması düşünülemez. Payın geri alımında asıl önem taşıyan hal, ortaklığın ihtiyarî 
biçimde, bir alım-satım sözleşmesi kapsamında kendi payını pay sahiplerinden satın almasıdır. O nedenle 
burada asıl olarak, payın ortaklık tarafından bir alım-satım sözleşmesi kapsamında elde edilmesinin hangi 
yöntemler kullanılarak hayata geçirildiği üzerinde durulmak gerekir.  
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devredilebilir alım hakları (put rights) tanınması yöntemiyle alım olmak üzere üçe 

ayırmak gerekir) ve (3) birebir müzakereler yoluyla alımdır.  

Bu pay alım yöntemleri, payların geri alımının uzun yıllardır olağan bir 

finansman aracı olarak görüldüğü Amerikan hukukunda gelişim gösterdiğinden, ister 

istemez anılan usullerin ne olduğu da yine oradaki uygulama ışığında 

değerlendirilmek zorundadır. Esasen Türk hukukunda, halihazırda yürürlükte olan 

TK m. 329’daki yasaklama nedeniyle payların ortaklık tarafından geri alımına ilişkin 

özgün bir uygulamanın yerleşmesi düşünülemez ve dolayısıyla farklı bir yöntemin 

oluşturulması ya da bu yöntemlerden birine ilişkin değişik bir gelişimin görülmesi 

beklenemez.  

 

I. Borsa Üzerinden Alım (Open Market Repurchase) 

Anonim ortaklığın kendi paylarının ortaklık tarafından geri satın alınmasında 

kullanılan en yaygın yöntem, payların borsa üzerinden alımıdır93. Ortaklığın elindeki 

ihtiyaç dışı sermayenin pay sahiplerine aktarılmasında kâr dağıtımına alternatif94 

olarak kullanılan bu yönteme özellikle büyük miktarda olmayan pay alımında 

başvurulmakta95 ve Amerikan uygulamasında bu yolla geri satın alınan paylar, 

ortalama olarak, toplam sermayenin % 5’i civarında bir miktara karşılık 

gelmektedir96. 

Pay alımında bulunan ortaklık, kural olarak alımı gerçekleştirdiğine ilişkin 

kamuya bir açıklama yapmak zorunda olmamakla birlikte, pay alımında 

bulunulduğu, alım programının çerçevesi, bu anlamda alınacak payın miktarı ve 

işlemin hangi süre içerisinde gerçekleştirileceği hususlarında kamuya bilgi verilmesi 

                                                 
93  Dann, “Common Stock Repurchases”, JoFE, No. 9/1981, s. 115; Comment/Jarrell, “The Relative 

Signalling Power of Dutch-Auction and Fixed-Price Self Tender Offers and Open-Market Share 
Repurchase”, JoF, XLVI, No. 4, 1991, s. 1245. 

94  Ortaklığın elindeki ihtiyaç dışı sermayenin kâr dağıtımı yoluyla ortaklara dağıtılmasının ortaya çıkardığı 
sakıncalar hakkında bkz. aşağıda,  

95  Barclay, “Common Stock Repurchase”, The New Palgrave Dictionary of Money & Finance, Volume 1, 
London, New York 1992, s. 408. 

96  Vermaelen, “Common Stock Repurchase and Market Signalling”, JoFE, No. 9/1981, s. 144.  
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olağan bir uygulamadır97. Aslında, aşağıda ayrıca değerlendirilecek olan, pay 

alımının finansal açıdan ortaklığa sağladığı yararların bazılarının gerçekleşebilmesi, 

böyle bir alım programının açıklanmasını da gerekli kılmaktadır. Nitekim özellikle 

Ekim 1987 borsa çöküşünün ardından geri alım açıklayan ortaklıkların paylarının 

borsa değeri, böyle bir alım programı açıklamayanlara nispetle büyük oranda 

toparlanıp yükselmiştir98. Bununla birlikte bir alım programı açıklamış olmak, 

ortaklığı söylenen çerçevede bir alımda bulunma yükümlülüğü altına sokmadığından, 

ortaklığın ne zaman, hangi miktarda alım gerçekleştirdiği veya gerçekten bir pay 

alımında bulunup bulunmadığı hususlarında bilgi verme zorunluluğu da yoktur99.  

Borsa üzerinden alımların uzun bir sürede gerçekleşmesi, aylık, hatta bazen 

birkaç yıllık bir sürece yayılması ortaklığa önemli bir hareket alanı sağlamakta, bu 

sayede ortaklık, borsa hareketlerini göz önünde bulundurarak mümkün olan en düşük 

bedelden payını geri alma imkânına kavuşabilmektedir100. Öte yandan payların borsa 

üzerinden satın alınması ikincil piyasada bir broker aracılığıyla 

gerçekleştirildiğinden, payını elden çıkartan pay sahibi gerçekte ortaklığa mı, yoksa 

bir başka kişiye mi satışta bulunduğunu bilememektedir. Bunun doğal sonucu, aleni 

pay alım teklifi yoluyla satın alımdan farklı olarak ortaklığın, satımda bulunan pay 

                                                 
97  Netter/Mitchell, “Stock-Repurchase Announcements and Insider Transactions After the October 1987 Stock 

Market Crash”, Financial Management 18, N. 3, Autumn 1989, s. 85. 
98  Netter/Mitchell, a.g.e., s. 91. Yazarlara göre, ortaklığın böyle bir borsa üzerinden alım programı 

açıklamasının nedeni üzerinde hemfikir olunmuş bir teori bulunmamaktadır; genel olarak kabul edilen, bu 
yolla ortaklık yönetiminin, borsada işlem gören paylarının gerçek değerinin altında olduğu mesajını vermek 
istemesidir (Netter/Mitchell, a.g.e., s. 92).  

99  Bununla birlikte, payın borsa üzerinden alımı sırasında, öngörülen bazı şartların yerine getirilmesi 
durumunda artık ortaklığın manipülatif (yönlendirici) işlemler yapmadığı varsayımına ilişkin güvenli liman 
(safe harbor) kuralında SEC yakın bir zamanda yaptığı değişiklikle, ortaklıkça son çeyrekte geri satın alınan 
payların miktarı, alınan paylara ödenen ortalama bedel, geri alım plânına uygun olarak daha ne kadar payın 
alınacağı gibi hususlarda düzenli olarak kamuya açıklamada bulunma zorunluluğunu getirmiştir. Bu konuya 
ilişkin ayrıntılı açıklama için ayrıca bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 9, II, 3. 

100  Barclay, a.g.m., s. 408. Karş. Özdamar, a.g.e., s. 131. Her ne kadar bu son yazar, borsa üzerinden alım 
yöntemiyle gerçekleştirilen satın alma işlemlerinin kısa bir zaman sürecinde sonuçlandırıldığı iddiasına yer 
vermekte ve dayanak olarak da öğretide bazı yazarlara atıfta bulunmaktaysa da, atıf yapılan yerlerde bu 
yöntemle pay alımının çok kısa bir zamanda gerçekleştirildiği yönünde bilgi bulunmamakta, tam tersine, 
alımın bazen yıllarca sürdüğü ifadelerine yer verilmektedir (Bkz. Beckendorff, a.g.e., s. 73; 
Wastl/Wagner/Lau, Der Erwerb eigener Aktien aus juristischer Sicht, Herleitung und Entwicklung 
von Vorschlaegen für eine gesetzgeberische Reform, Peter Lang, Frankfurt am Main 1997, s. 24). Esasen 
yazarın iddia ettiği gibi ortaklık borsa üzerinden payını çok kısa bir süre içerisinde geri alma girişiminde 
bulunursa, bu durumda ortaklığın pay alımı konusundaki bu talebine piyasanın göstereceği tepki payın borsa 
değerinin de aniden yükselmesi olacağından ortaklık, çok daha yüksek bedeller ödeyerek paylarını satın 
almak zorunda kalır.  
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sahibine, payın borsa değerini aşan bir fark (prim) ödemek zorunda kalmamasıdır101. 

Ayrıca bu yöntemde her pay sahibinin payını borsada satma imkânı bulunduğundan, 

ortaklar arası eşit işlem ilkesine aykırı hareket edildiği savı ile karşılaşma imkânı da 

yoktur102; çünkü borsa üzerinden anonim bir işlem gerçekleştirildiği için hiçbir pay 

sahibinin hakkının haleldar edilmesi veya bazı pay sahiplerinin diğerlerinden farklı 

şekilde korunması söz konusu olamaz.  

Bu usulle yapılan alımların tek olumsuzluk gösterebilecek yönü, payın borsa 

değerinin yönlendirilmesi (manipüle edilebilmesi) ihtimalinin bulunmasıdır103.  

 

II. Aleni Pay Alım Teklifi (Self Tender Offer)  

Aleni pay alım teklifi, ortaklığın kısa bir süre içerisinde büyük miktardaki 

payı –ki Amerikan uygulamasında bu, ortalama olarak sermayenin % 15’lik kısmına 

denk gelmektedir104– geri satın almada başvurduğu bir yöntemdir. Büyük miktardaki 

payın kısa bir süre içerisinde alımı işleminin borsa üzerinden gerçekleştirildiği 

durumda payın borsa değeri olağan dışı bir şekilde yükseleceği, dolayısıyla ortaklık, 

payların geri alımı için öngördüğünden çok daha fazla bir bedeli ödemek 

zorunluluğuyla karşılaşabileceği için böyle bir alımın borsa üzerinden yapılması 

uygun olmaz; onun yerine farklı yöntemler kullanılmak gerekir105.  

Aleni pay alım teklifi, sabit fiyattan alım, Hollanda usulü açık artırma 

yöntemiyle alım ve devredilebilir alım hakları tanınması (put rights) yöntemiyle alım 

olmak üzere üç farklı şekilde hayata geçirilebilmektedir. 

 

                                                 
101  Oysa aleni pay alım teklifi yoluyla pay sahibinin, payını ortaklığa satmak konusunda arzu duyması için 

ortaklığın göstereceği bir cazibeye ihtiyaç bulunduğu kuşkusuzdur ve pek doğal olarak payı satma arzusunu 
uyandıracak bu etken, her bir pay için pay sahiplerine teklif edilecek bedelin yüksek tutulmasıyla 
sağlanacaktır. Bkz. aşağıda, İkinci Bölüm, § 3, II. 

102  Benkendorff, a.g.e., s. 74; Oechsler, a.g.e., § 71 N. 14. 
103  Oechsler, a.g.e., § 71 N. 14. Bu konuda ayrıca bkz. aşağıda, § 9, II, 3, a. 
104  Vermaelen, a.g.m., s. 144. 
105  Hampel, Erwerb eigener Aktien und Unternehmenskontrolle, Dorwi Verlag + Druck, Frankfurt am 

Main 1994, s. 12; Beckendorff, a.g.e., s.74.  
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1. Sabit fiyattan aleni pay alım teklifi (fixed price tender offer) 

Sabit fiyattan aleni pay alım teklifi, ortaklığın büyük miktardaki payı kısa bir 

süre içerisinde almak istemesi durumunda kullanılan bir yöntemdir. Ortaklık bu 

yöntemde, ne miktarda payı, ne kadar fiyattan ve hangi süre içerisinde alacağını 

henüz alım programıyla birlikte baştan açıklar106. Amerikan uygulamasında alım 

programı süresi, açıklandığı andan itibaren üç hafta ile bir ay arasında 

değişmektedir107.  

Burada en önemli sorun, her bir paya ödenecek bedelin belirlenmesinde 

yaşanır. Teklif edilecek bedel, payın cari borsa değerinden fazla olmalıdır; aksi halde 

pay sahibinin, payını satmak konusunda herhangi bir arzu duyması düşünülemez. 

Amerikan uygulamasında bu yöntemde payın baştan belirlenen fiyatı, cari borsa 

değerinin ortalama olarak % 23 fazlasıdır108. Fiyat belirleme işleminin zorluğu 

şuradadır ki, eğer teklif edilen rakam yeterince yüksek değilse, alım programı pay 

sahipleri arasında yeterli cazibeyi elde edemez ve ortaklık, geri almayı öngördüğü 

pay miktarına uygun talep toplayamama olasılığı ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir 

olasılığın varlığında başvurulan çare, ortaklığın pay alım programı açıkladığı sırada 

programın süresini uzatma hakkını saklı tutmasıdır109. Fiyatın yüksek tutulması 

durumunda ise bu kez alımı öngörülen paydan fazla bir taleple karşılaşılması söz 

konusu olabilir. SEC’in 1979’da kabul ettiği 13e-4(f) (3) kuralı uyarınca böyle bir 

durumda ortaklık, oransallık ilkesine göre, her talepte bulunan pay sahibinin bir 

kısım payını almak zorundadır. Anılan işlemse başka bir olumsuzluğa neden olabilir; 

tüm paylarını satamayan pay sahibi ortaklığa güvenini kaybedebilir, bu da ortaklığın 

itibarına zarar verir110.  

Görüldüğü üzere bu yöntemle ortaklığın paylarını geri alabilmesinin başarısı, 

henüz alım programı açıklandığı sırada payın fiyatının (ve dolayısıyla ödenecek 
                                                 
106  Dann, a.g.m., s. 114.  
107  Hampel, a.g.e., s. 14. 
108  Vermaelen, a.g.m., s. 144. 
109  Dann, a.g.m., s. 114. 
110  Beckendorff, a.g.e., s. 75; Johannsen-Roth, Der Erwerb eigener Aktien, Regelungsprobleme im 

Spannungsfeld gesellschaftsrechtlicher Normbefehle und kapitalmarktrechtlich implizierter 
Verhaltensanforderungen, Diss., Köln 2001, s. 17. 
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primin) en uygun şekilde belirlenebilmesiyle doğrudan bağlantılıdır111. Bu 

belirlemenin her zaman ideal şekilde yapılamaması, aleni pay alım teklifi 

kapsamında başkaca yöntemlerin geliştirilmesine neden olmuştur.  

 

2. Fiyat aralığı belirleme yöntemiyle pay alım teklifi (Hollanda usulü açık 

artırma yöntemiyle alım - Dutch auction tender offer) 

Yöntemin sabit fiyatla aleni pay alım teklifiyle arasındaki temel farklılık, 

sabit fiyatlı aleni pay alım teklifinde her bir pay için ödenmesi düşünülen rakamın 

belirlenmesinin ortaklık tarafından tek taraflı olarak yapılmasına karşın burada, pay 

sahiplerinin de bir ölçüde bu işleme katılımlarının sağlanmasıdır. Böylelikle sabit 

fiyatlı pay alım teklifinde ortaya çıkan en önemli sorun olan fiyatı belirleme 

işleminin beraberinde getirdiği olumsuzluklardan; bu anlamda fiyatın düşük olduğu 

durumlarda pay sahiplerinde, ortaklığın öngördüğü miktarda payın satımı için bir 

arzu duyulmaması, dolayısıyla açıklanan programa uygun sayıda pay alımının 

gerçekleştirilememesi, fiyatın yüksek olduğu durumlarda ise öngörülenden çok 

taleple karşılaşılması ve bunun sonucunda hem paylar için gereğinden fazla bir bedel 

ödenmesi, hem de teklifi kabul eden pay sahiplerinin tüm payları satın 

alınamayacağından, ortaklığa duyulan güvenin sarsılması şeklinde ortaya çıkacak 

bütün olumsuzluklardan kurtulma imkânı elde edilmiş olur.  

                                                 
111  Hampel, a.g.e., s. 14; Wastl/Wagner/Lau, a.g.e., s. 25. Karş. Özdamar, a.g.e., s. 132. Yazar, belirlenen 

sürede sabit fiyatla hareket eden ortaklığın, fiyatların ani şekilde düşüşe geçmesiyle zarara uğrayabileceğini, 
ortaya çıkan bu zarardan yöneticilerin sorumlu olacağını, böylece ortaklığın, yüksek fiyatla aldığı payları 
daha sonra düşük fiyatla sattığında iki kez zarara uğrayacağını iddia etmekte ve bu görüşüne dayanak olarak 
Wastl/Wagner/Lau’nun eserine atıfta bulunmaktadır. Belirtelim ki atıfta bulunulan yerde yazarlar, ne 
yöneticilerin sorumluluğu konusundan, ne de ortaklığın uğrayacağı bir zarardan söz etmektedirler. 
Yazarların anılan yerde tartıştıkları, sabit fiyatlı aleni pay alım teklifinin etkililiğinin, geri alım için önerilen 
pay fiyatının (ve dolayısıyla pay sahiplerine teklif edilen ve payın cari değeri üzerindeki kısmını oluşturan 
primin) belirlenmesinde yattığı, şayet bu fiyat düşük olursa pay sahiplerinin, paylarını ortaklığa satmaya 
yanaşmayacakları, yüksek olduğu durumda ise ortaklığa gereğinden fazla talepte bulunabileceğinden bu kez 
ortaklığın her bir talebe cevap verme imkânının bulunmayacağı sorunudur (“Zusaetzlich besteht bei der 
Fixed price tender offer im Gegensatz zum Open market repurhase die Gefahr eines Effizienzverlustes des 
Reakquisitionsprogrammes.” Wast/Wagner/Lau, 25). Yoksa anılan yerde ortaklığın uğrayacağı bir 
zarardan söz edilmemektedir. Aslında bu halde, yönetim kurulunun herhangi bir sorumluluğunun 
bulunduğunu söylemek zaten mümkün de değildir; çünkü sabit fiyatlı aleni pay alımında, ortaklığın teklifi 
tüm pay sahiplerine yöneltilmiştir, bazılarına değil. Bir başka anlatımla her bir pay sahibinin, teklif edilen 
bedelden payını ortaklığa satma imkânı bulunmaktadır. Bu bakımdan pay sahipleri arasında eşit işlem 
ilkesine aykırı bir uygulamaya gidildiği ve bu sayede bazı pay sahiplerinin zarara uğratıldığı savı ileri 
sürülemez. Öte yandan payların alımı karşılığında ödenecek bedelin, ancak ortaklığın dağıtılabilir yedek 
akçelerinden karşılanabileceği göz önüne alındığında, ne ortaklığın ne de pay sahiplerinin haklarının 
zedelenmesi gündeme gelebilir; dolayısıyla yönetim kurulunun bir sorumluluğu da kesinlikle doğmaz. 
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Bu yöntemde ortaklık, pay sahiplerine yapacağı aleni teklifte sabit bir fiyat 

değil de bir fiyat aralığı belirler; bir başka deyişle satın alacağı paylar için ödeyeceği 

taban ve tavan rakamın ne olduğunu ve tabii ki almak istediği pay miktarını ve satın 

alma teklifinin geçerlilik süresini ilân eder. Böyle hareket etmekle ortaklığın 

beklediği, pay sahiplerinin, kendilerine sunulan fiyat aralığı içerisinde kalmak 

koşuluyla, paylarının ne kadarını ve hangi fiyattan satmak istediklerini ortaklığa 

bildirmeleridir. Ortaklık, pay sahiplerine tanıdığı süre sonunda kendisine gelen 

talepleri en düşük fiyattan hareketle toplamaya başlar ve alım programında 

öngördüğü pay miktarına ulaştığı anda hem her paya ödeyeceği bedeli, hem de hangi 

payları geri satın alacağını belirlemiş olur. Değişik bir anlatımla, bu yöntemle 

ortaklığın, her pay için ödeyeceği bedel, bütün pay sahiplerinin teklif ettikleri ayrı 

ayrı fiyatlardan oluşmaz, geri alınması öngörülen pay miktarına ulaşıldığı andaki 

paylar için hangi fiyat teklifinde bulunulmuşsa, bu rakamın altındaki paylar için de 

yine aynı fiyattan alım gerçekleştirilir. Belirlenen bu fiyatın üzerinde teklifte 

bulunanlar bakımından ise ortaklığın herhangi bir alım yükümlülüğü söz konusu 

olmaz. Elbette bu yöntemde de pay sahiplerinin satma arzusu gösterdiği paylar, 

ortaklığın alım programında öngördüğünden yüksek miktardaysa, alım gene 

oransallık ilkesine göre gerçekleştirilecektir.  

Sabit fiyattan aleni pay alım teklifinde pay sahiplerine önerilen rakamla 

karşılaştırıldığında fiyat aralığı belirleme suretiyle aleni pay alım teklifinde paylara 

ödenen miktar Amerikan uygulamasında payın borsa değerinin ortalama % 13.4’ü 

üzerinde seyretmektedir112. Sabit fiyattan aleni pay alım teklifi karşısındaki bu fiyat 

elverişliliği, anılan son yöntemin, özellikle 1980’li yıllardan itibaren aleni pay alım 

tekliflerinde sıklıkla kullanılan pay satın alım yolu haline gelmesini sağlamıştır113.  

                                                 
112  Beckendorff, a.g.e., s. 77. Sabit fiyatlı aleni pay alım teklifinde pay sahiplerine ödenen bedelin payın borsa 

değerinin ortalama % 21-23’ü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fiyat aralığı belirleme suretiyle 
alımların ortaklık için finansal açıdan ne denli elverişli bir yöntem oluşturduğu kendiliğinden anlaşılır. 

113  Öğretide Özdamar, bu yöntem sayesinde özellikle halka açık ortaklıkların kendi paylarının borsa kurunu 
kolaylıkla manipüle edebileceklerini, böylece ortaklığın paylarına yatırım yapan yatırımcıların zarara 
uğrayabileceğini iddia etmekteyse de (Özdamar, a.g.e., s. 133), esasında sabit fiyattan aleni pay alım 
teklifinde olduğu gibi fiyat aralığı belirleme suretiyle pay alım teklifinde de payın borsa değerinin 
yönlendirilmesi (manipüle etmesi) kuramsal olarak dahi mümkün görünmemektedir. Gerçekten, bir payın 
borsa değerinin payların satın alınması yoluyla yönlendirilmesinden (manipüle edilmesi) söz edebilmek için 
yapılacak alımların da yine borsa üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği mantıksal bir ön koşuldur. Borsa 
kurunun yönlendirilmesi (manipüle edilmesi) niteliği gösteren işlemlerde ortaklık veya bir üçüncü kişi 
borsada plânlı şekilde hızlıca alımlarda bulunur, bunun doğal sonucu olarak da arz ve talebin karşılaşması 
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3. Devredilebilir satım opsiyonu hakkı (put rights) tanınması yöntemiyle 

alım 

Ortaklığın kendi paylarını satın almada kullandığı en yeni yöntem, pay 

sahiplerine devredilebilir satım opsiyonu hakkı tanınmasıdır. Yöntem, 1980’li 

yılların sonundan itibaren Amerikan uygulamasında görülür olmaya başlanmıştır114. 

Anılan yöntemde ortaklık, satın almayı düşündüğü pay miktarını, her bir pay için 

ödeyeceği bedeli ve satın alma süresini belirledikten sonra pay sahiplerine, 

ellerindeki payın, geri alımı düşünülen pay adedinin tüm paylara olan oranı kadar bir 

miktarını ortaklığa satabilme imkânı veren bir hak tanır. Buna göre sözgelimi 

ortaklık, tüm paylarının % 10’u kadar bir miktarı satın almayı düşünmekteyse, pay 

sahiplerine tanıdığı satım hakları, pay sahiplerinin ellerindeki payın % 10’unu 

ortaklığa, belirlenen fiyattan satabilmesini sağlar115. Bir diğer söyleyişle pay 

sahiplerine tanınan satım hakkının pay sahibince süresi içerisinde yapacağı tek taraflı 

bildirim yoluyla kullanılmasıyla birlikte116, ortaklıkla pay sahibi arasında bir satış 

ilişkisi kurulmuş olur; artık ortaklık, önceden belirlediği fiyatı ödemek, pay sahibi ise 

payı ortaklığa devir borcu altına girer.  

Ne var ki bir pay sahibi, kendisine tanınan bu satım opsiyonu hakkını 

kullanıp paylarını ortaklığa satmak arzusunda olmayabileceği gibi bir başka pay 

sahibi, ortaklığın kendisine sağladığı imkândan daha fazla payı ortaklığa satabilme 

düşüncesini taşıyabilir. Bu durumda yardıma koşan, pay sahiplerine tanınmış bu 

opsiyon haklarının aynı zamanda devredilebilir nitelikleridir. Ortaklıkça tanınan 

                                                                                                                                          
sonucunda fiyatın oluştuğu borsada, bir anda gelen bu talebe karşı arz-talep dengesi bozulur, doğal olarak 
fiyat yükselir; ardından hızlıca alımlarda bulunan kişi elindeki payları birden satınca ve alım işlemlerinde 
bulunmayı bırakınca arz-talep dengesi eski haline geri döner, dolayısıyla pay da bir an sularında seyrettiği 
yapay değerlerden gerçek değerine geri döner. Bu arada psikolojik olarak anılan paya yönelen ve oluşan 
yapay değer dolayısıyla yüksek bedeller ödeyen pay sahipleri, payın gerçek değerine inmesiyle birlikte 
zarara uğrarlar.  
Oysa aleni pay alım teklifi yoluyla alımlar borsa üzerinden anonim nitelikte gerçekleştirilen işlem niteliği 
göstermeyip, doğrudan ortaklığın yaptığı bir alım teklifi üzerine ve yine alacaklının (borsada olduğu 
şekliyle anonim bir alım değil) bizzat ortaklığın kendisi olduğu bilinerek yapılan pay alımlarıdır. Bu 
bakımdan ortaklığın, payın borsa değerini hukuka aykırı şekilde yönlendirme (manipüle etmesi) imkânına 
sahip olması kuramsal olarak dahi düşünülemez.  

114  Kopp, Erwerb eigener Aktien, Ökonomische Analyse vor dem Hintergrund von 
Unternehmensverfassung und Informationseffizienz des Kapitalmarktes, Diss., Deutscher Universitäts, 
Wiesbaden 1996, s. 37; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 20. 

115  Hampel, a.g.e., s. 17.  
116  Hukukî niteliği bakımından burada bir yenilik doğuran hak bulunduğu açıktır.  
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satım opsiyonlarının ikincil piyasada işlem görebilmesi sayesinde payını satıp 

ortaklıktan ayrılmayı düşünmeyen pay sahibi, bu kez opsiyon hakkını satarak bir 

gelir elde etmek suretiyle ortaklığın açıkladığı alım programından faydalanmakta117, 

kendisine tanınan haktan daha fazla pay satma arzusundaki pay sahibi de, satın aldığı 

opsiyon haklarını kullanmak suretiyle bu isteğini yerine getirme olanağına 

kavuşabilmektedir.  

Ortaklık tarafından belirli sayıda opsiyon hakkı tanınmış olması, ortaklığın 

düşündüğünden fazla payın satışı için pay sahiplerince talepte bulunulmasının önünü 

tıkayacağı için, ortaklığın fazla talep karşısında oransallık ilkesi gereği alım yapması 

zorunluluğuyla karşılaşılabilmesi olasılığının ortaya çıkışı da daha baştan 

engellenmiş olur118. Bununla birlikte yöntemin tek olumsuzluk gösterebilecek yönü, 

tıpkı sabit fiyatla aleni pay alım teklifinde olduğu gibi, pay sahiplerinin paylarını 

ortaklığa satma konusundaki iştahlarını kabartmak için payın borsa değerinin 

üzerinde oluşturulan ve doğrudan ortaklık tarafından belirlenecek olan fiyatın 

uygunluğu konusunda yaşanabilir. Böylelikle ortaklık, gereksiz şekilde payın fiyatını 

yüksek tutmak durumunda kalabilir. Ne var ki bu olasılık sabit fiyatlı pay alım 

teklifinde olduğundan daha düşüktür; çünkü paylarını satmak istemeyen pay sahibi, 

bu kez opsiyon hakkını satma imkânını elde edeceğinden ve ortaklığın belirlediği 

fiyat, başka pay sahipleri için cazip görünebileceğinden, ortaklığın her bir pay için 

ödeyeceği bedelin, sabit fiyatla aleni pay alım teklifindekine kıyasla daha düşük 

oluşunun, alım programının başarısı için yine de yeterli görülebileceği 

söylenebilir119.  

 

 

                                                 
117  Pay sahibinin opsiyon hakkını satmak suretiyle elde ettiği gelir, vergi hukuku bakımından tıpkı kâr gibi 

işlem görecektir. Hampel, a.g.e., s. 17. 
118  Hampel, a.g.e., s. 18; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 21. 
119  Biraz yukarıda söylediğimiz üzere bu son alım yöntemi henüz 1980’li yılların sonlarında kullanılmaya 

başlandığından, yöntemin uygulanmasının piyasada ne tür tepkiler verdiği konusuna ilişkin incelemeler 
henüz yapılmamıştır. Bu nedenle yöntemin somut uygulamasını yansıtan verilere dayalı bir görüş beyanı 
şimdilik mümkün değildir.  
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III. Birebir Müzakereler Yoluyla Alım (Privately Negotiated 

Repurchases) 

Anonim ortaklığın kendi paylarını satın almasında kullanılan son bir yöntem, 

doğrudan bazı pay sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucu yalnızca onların payının 

ortaklıkça satın alınmasıdır. Bu nedenle yöntem, “doğrudan veya özel satın alımlar” 

şeklinde de nitelendirilmektedir120. Yönteme özellikle büyük pay sahiplerinden 

yapılan alımlarda başvurulmakta, dolayısıyla bu halde bütün pay sahiplerine 

yöneltilmiş bir alım teklifi bulunmamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da 

ortaklığın, alım teklifini tüm pay sahiplerine yöneltmek için yapması gereken 

masraflar veya teklifin hayata geçirilmesi için en azından belirli bir süre tanınması 

gibi işlemlere ihtiyaç duyulmayarak, hızlı bir şekilde payların alımı 

gerçekleştirilebilmektedir. Büyük pay sahibi ile yapılacak alımda, sözleşmenin 

şartları, bu anlamda özellikle her bir pay için ödenecek bedelse taraflar arasındaki 

sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir.  

Bu yöntem özellikle kapalı anonim ortaklıklarda, ortaklık yönetiminin 

kilitlenmesi ya da bazı pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılmak istemesi durumunda, bir 

grup pay sahibinin paylarını ortaklığa satmasına ve dolayısıyla oluşan yönetim 

sıkıntısının ya da ayrılma ihtiyacının giderilmesine imkân sağlar. Esasında anılan 

olasılıklarda, yukarıda yer verilen, payın ortaklık tarafından edinilmesine ilişkin 

diğer yöntemlere başvurulabilmesi zaten mümkün de değildir121. Ne var ki yalnızca 

bazı pay sahipleriyle yapılacak görüşmeler sonucu bunların paylarının satın alınması, 

buna karşılık diğer pay sahiplerine herhangi bir alım teklifinde bulunulmamasının, 

bir ihtiyaç olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklarda da 

gündeme gelmesi mümkündür. Amerikan uygulamasında bu yöntem, özellikle borsa 

üzerinden payları toplamak suretiyle ortaklığa hâkim olma girişimlerini engellemek 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu durumda hedef ortaklık, payları borsa üzerinden 

toplayan kişinin paylarını satın alarak devralmayı önlemektedir. Doğal olarak bu 

durumda ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri, devralma girişiminde bulunan pay 

                                                 
120  Hampel, a.g.e., s. 16. 
121  Bkz. Doğan, Erwerb, s. 37. 
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sahibinden paylarını satın almak için ödenecek bedelde görülür. Anılan durumda 

payın fiyatı, borsa değerinin epeyce üzerinde seyreder122 ve paylar için yapılan bu 

fazla ödeme “greenmail”123 olarak adlandırılır. Öte yandan ortaklığın yapmış olduğu 

pay alım sözleşmelerinde payını satan pay sahibine bir kaçınma yükümlülüğü de 

yüklenir; buna göre pay sahibi, belirli bir süre, ortaklığın paylarını satın almama 

taahhüdünde bulunur (standstill agreement)124.  

Görüldüğü üzere bu yöntemin en önemli sakıncası, pay sahipleri arasındaki 

eşit işlem ilkesine zarar verici bir nitelik taşımasıdır. Ancak, bazen bu şekildeki bir 

alımda ortaklığın önemli bir yararı bulunabileceğinden, anılan yöntem kullanılarak 

pay alımı gerçekleştirildiği her durumda eşit işlem ilkesinin ihlâlinden, dolayısıyla 

bir hukuka aykırılığın varlığından söz etme olanağı da yoktur. 

 

§ 4. Ortaklığın Kendi Paylarını Satın Alma Sebepleri 

I. Genel Olarak 

Anonim ortaklığın kendi paylarını satın alması etkin bir finans yönetimi ve 

politikası, ortaklık payının borsa kurunu düzenlemek, ortaklık yapısını etkilemek vb. 

pek çok çeşitli nedenlere dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Bu tür nedenler çoğu 

zaman birbirleriyle kesişirler de, bir başka anlatımla, diyelim ortaklığın daha sağlıklı 

bir finans yönetimine kavuşturulması amacıyla kararlaştırılan satın alma faaliyetinin, 
                                                 
122  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 134. Her ne kadar yazar bu yöntemde ortaklığın satın aldığı paylara piyasa fiyatı 

üzerinde bir bedel ödemek zorunda kalmadığını iddia etmekteyse de gerçek bunun tam aksidir. Esasen 
payları borsada işlem gören bir anonim ortaklık payına sahip olan bir pay sahibi, bunları zaten borsada cari 
değeri üzerinden satabileceğine göre, pay sahibinin ortaklıkla pazarlığa girişerek payını yine aynı değerden 
bu kez ortaklığa satmaya kalkışmasının mantıksal bir açıklaması olamaz. Öte yandan bu tür alımlar, daha 
çok ortaklığı devralma girişimleri karşısında bir savunma aracı olarak kullanılmakta gündeme geldiği 
dikkate alındığında (nitekim bkz. Özdamar, a.g.e., s. 134), böyle bir gücü elinde bulunduran büyük pay 
sahibinin, bundan faydalanmaya çalışmak yerine payını ortaklığa piyasa fiyatı üzerinden satmaya 
kalkışması düşünülemez. Belirtelim ki yazarın fikrine dayanak gösterdiği yazarlar da atıfta bulunulan yerde 
açıkça, ortaklığın satın aldığı paylara piyasa fiyatının üzerinden bir bedel ödenmek zorunda kalındığından 
söz etmektedirler; piyasa fiyatından satın alınabildiğinden değil (Bkz. Wastl/Wagner/Lau, a.g.e., s.27; 
Johannsen-Roth, a.g.e., s.21-22). 

123  Bu terim bir kelime oyununa dayanır. Bilindiği üzere İngilizce’de, hukukumuzdaki şantajın karşılığını 
oluşturan terim (kelime kelime çevrildiğinde “kara haber veya kara posta” şeklinde ifade edilebilecek olan) 
“blackmail”’dir. Anonim ortaklık paylarını borsa üzerinden toplayan kişi, bunları ortaklığa yüksek fiyatla 
satmayı, aksi halde ortaklığı devralabileceğini ima ettiğinde kendisine payın gerçek değerinin üstünde bir 
bedelden ödeme yapılmak gerektiği için doların rengini ifade ile, “black”(siyah/kara) yerine “green” (yeşil) 
kelimesi kullanılarak, yapılan bu fark ödemesi “greenmail” olarak adlandırılmaktadır.  

124  Hampel, a.g.e., s.16; Beckendorff, a.g.e., s. 79. 
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payın borsa kurunu etkilemesi veya ortaklığın borsa kurunun yükseltilmesi nedeniyle 

alımların, düşmanca devralma girişimlerini engellemesi vb. pekâla mümkündür, hatta 

çoğu halde böyledir.  

Payın ortaklık tarafından geri satın alınmasının nedenleri incelenirken, çok 

doğal şekilde, ölçüt alınan ortaklık tipi, payları borsada işlem gören anonim 

ortaklıklardır. Bununla birlikte ortaklığı kendi paylarını geri almaya iten saiklerden 

bazılarının –örneğin kapalı bir anonim ortaklıkta pay sahipleri yapısının korunması 

amacıyla payın ortaklık tarafından satın alınmasında olduğu gibi–125 kapalı anonim 

ortaklıklar bakımından geçerli olduğu, hatta söz konusu nedenlerin, bu tür 

ortaklıklarda daha çok uygulama alanı bulabileceği de söylenmek gerekir. 

Özellikle Kıta Avrupası hukuklarında uzun yıllar payın ortaklık tarafından 

satın alınmasının yalnızca beraberinde getireceği sakıncalar dikkate alınıp 

sağlayacağı imkân ve yararlar göz ardı edildiğinden, aşağıda anılan, ortaklığı kendi 

paylarını edinmeye iten saiklerin neler olduğu konusundaki açıklamalar, doğal olarak 

daha çok, bu enstrümanın uzun yıllar kullanılageldiği Amerikan hukuku 

uygulamasındaki deneyim ve gözlemlere dayanmaktadır. Esasen hukukumuz 

bakımından TK m. 329 hükmü nedeniyle anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi 

mutlak yasaklama anlayışıyla karşı karşıya bulunduğundan, aşağıda anılan 

nedenlerin (neredeyse tamamının) Türk hukuku bakımından bir uygulamasının 

olması zaten düşünülemez. Ne var ki payların anonim ortaklık tarafından edinimi 

konusunda olması gereken düzenleme hakkında görüş açıklayabilmek bakımından 

öncelikli olarak payın ediniminin özellikle ortaklığa ve pay sahiplerine ne tür 

imkânlar sağlayabildiğinin göz önüne serilmesinin gerekliliği yadsınamayacağından, 

söz konusu saiklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.  

 

 

 

 

                                                 
125  Bkz. aşağıda, İkinci Bölüm, § 4, III, 2.  
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II. İşletme Finansmanı Bakımından Payın Edinimi 

1. “Shareholder value”nün (“Pay sahipliği değeri”) yükseltilmesi 

amacıyla payın edinimi 

a. “Shareholder value” kavramı 

Amerikan uygulamasında ortaya çıkıp gelişen shareholder value yaklaşımı, 

1980’li yılların ortasından itibaren Avrupa’da anonim ortaklıklar hukukuna bakışı da 

değiştirmeye başlamıştır. Sorun şudur: Bir anonim ortaklığın asıl amacı, dolayısıyla 

ortaklık yönetiminin işletme politikasında merkez olarak kabul etmesi gereken nedir? 

Anonim ortaklık pay sahipleri, yöneticiler, ortaklık alacaklıları, çalışanlar ve genel 

olarak kamuyu ilgilendiren bir işleyişe sahiptir. Kapitalist sistemin temel aktörü 

olması nedeniyle anonim ortaklığın etkin yönetiminin, yalnızca, ortaklığa getirdikleri 

katılma payı karşılığında kâr elde etmeyi amaçlayan pay sahiplerinin değil, daha 

geniş bir bakış açısıyla ortaklık alacaklılarının, çalışanlarının, hatta ortaklık vergi 

yükümlüsü olduğu için devletin, dolayısıyla nihaî anlamda toplumun menfaatini 

ilgilendirdiği açıktır. Anılan yapılanma içerisinde, ortaklık yönetimi bu geniş 

menfaat sahipleri yelpazesi içerisinde kimin çıkarlarını ön plânda tutucu bir işletme 

anlayışı gütmelidir? Ortaklık yönetimi pay sahiplerini merkez alıcı bir anlayışla 

“shareholder value”yü artırmaya mı çalışmalı, yoksa diğer menfaat gruplarını da 

hesaba katıp asıl olarak “stakeholder value”yü mü göz önünde bulundurmalıdır?  

Amerikan sisteminde fazlaca taraftar bulan bir kurama göre anonim ortaklık, 

ortaklıkla ilişkisi bulunan kişiler arasındaki sözleşmelerden meydana gelen bir 

yapıdır (nexus of contracts)126 ve bu yapının merkezinde pay sahibi yer almaktadır. 

Pay sahibi, nihaî anlamda ortaklığın ekonomik bakımdan gerçek riskini üstlenen 

kişidir (residual risk bearer), bu nedenle de ortaklık yönetimin kendisine amaç 

edinmesi gereken, “shareholder value”nün artırılmasıdır. Gerçekten, ortaklığa borç 

veren bir kredi alacaklısı, kural olarak verdiği kredi karşılığında bir faiz alır ve 

ortaklığın faaliyeti sırasında kâr veya zarar etmiş olması kredi alacaklısını 

ilgilendirmez. Oysa pay sahibi, ortaklığın zarara uğraması durumunda buna 

                                                 
126  Ayrıntılı bilgi için bkz. Hamilton, The Law of Corporations, 5th edition, West Group, St. Paul, Minn. 

2000, s. 52 vd. 
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katlanmakla yükümlüdür; ortaklığın tasfiyesi halinde yine bütün alacaklılar tatmin 

edildikten sonra kalan bir meblâğ varsa buna iştirak edebilir, bu da getirdiği katılma 

payını bazen hiçbir şekilde geriye alamaması anlamına gelir.  

Shareholder value, basit söyleyişle, pay sahibinin malvarlığı değerinin 

azamileştirilmesini hedef tutan yönetim anlayışı demektir127. Bu amaç doğrultusunda 

yöneticiler hem pay sahibinin kâr payını, hem de payının borsa değerini yükseltmek 

suretiyle toplam kazancını en üst seviyeye çıkarmak için uğraşmalıdırlar128. Diğer bir 

söyleşiyle bir ortaklık yönetiminin başarısı, pay sahibinin kazanç beklentisini 

karşılamakla doğru orantılıdır129.  

Amerikan anonim ortaklıklarının yönetiminde hâkim olan bu anlayış, 

yukarıda da belirtildiği üzere, özellikle 1980’li yılların ortasından itibaren, 

küreselleşme rüzgârlarının güçlenmesi ve sermaye piyasalarının birbirlerini derinden 

etkilemesi dolayısıyla Avrupa, hatta Japonya’da gittikçe daha fazla taraftar 

toplamaya başlamıştır130. 

 

b. Shareholder value’nün yükseltilmesinde payın ediniminin rolü 

Shareholder valuenün yükseltilmesinde işletme finansmanı bakımından en 

önemli konu, sermayenin maliyetinin düşürülmesi, böylelikle şirket kârlılığının 

artırılmasının sağlanmasıdır131. Bunun yolu ise ortaklık elindeki sermayenin esnek 

bir yapıda bulunmasından ve ortaklığa, ihtiyaçlar karşısında elindeki sermayeyi yeni 

duruma uygun hale getirebilmesine imkân tanınmasından geçer. Şöyle ki, bir anonim 

ortaklığın alacaklılardan borç alması karşılığında ödemekle yükümlü olduğu faiz, 

kredinin ortaklığa maliyeti niteliğindedir132. Ne var ki yalnızca üçüncü kişi 

                                                 
127  Mülbert, “Shareholder Value aus rechtlicher Sicht”, ZGR 1997, s. 132. 
128  Paslı, a.g.e., s. 65. 
129  Benckendorff, a.g.e., s. 59. 
130  Rappaport, Creating Shareholder Value, A Guide for Managers and Investors, New York, London, 

Toronto, Sydney, Singapore 1998, s. 1; Groner, Erwerb eigener Aktien, Diss., Helbing & Lichtenhahn, 
Basel 2003, s. 3; Paslı, a.g.e., s. 65 dpn. 175. 

131  Benckendorff, a.g.e., s. 59.  
132  Bezzenberger, Erwerb, s. 60.  
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alacaklılardan alınan kredinin değil, pay sahiplerinin ortaklığa getirdikleri katılma 

paylarının da bir maliyeti vardır. Ortaklığın faaliyeti için pay sahiplerince sağlanan 

sermayenin maliyetini, pay sahiplerinin kâr beklentisi oluşturur ve bu beklenti, 

ortaklık alacaklılarının talep ettikleri faiz oranından da yüksektir133. Gerçekten, 

ortaklığın aldığı krediye uygulanacak faiz belirlenirken göz önüne alınacak temel 

kriterlerden biri, söz konusu kredinin geri ödenmesinin kredi veren bakımından ne 

denli risk taşıyacağıdır. Buna göre ortaklığın ödeme gücü, kredi karşılığında alınacak 

teminatlar vb. kredi riskini alacaklı bakımından asgarî seviyeye indirebileceğinden, 

böyle bir durumda talep edilecek faiz oranı da düşük kalacak, buna karşılık sözgelimi 

gerçekleştirilmesi planlanan bir proje için sağlanan kredide, bu tür ayni ya da şahsi 

teminatlar genellikle bulunmayacağından, kredinin geri ödeme riskinin artmasıyla 

doğru orantılı şekilde kredi sözleşmesi yapılırken talep edilecek faiz oranı da 

artacaktır. Bir başka söyleşiyle kredinin geri ödenme riski ile faiz oranı birbirleriyle 

doğru orantılı şekilde değişir; risk yüksekse faiz oranı artar, risk düşükse faiz oranı 

da azalır. Bununla birlikte krediyi alan anonim ortaklık, üzerinde dilediği şekilde 

tasarrufta bulunması mümkün olmayan bir malvarlığını da haiz bulunduğundan, 

kredi veren bakımından her durumda bir güvencesinin varlığı da gözden uzak 

tutulamaz.  

Oysa pay sahibi bakımından durum böyle değildir. Pay sahibi, ancak 

ortaklığın kâr etmesi karşılığında bir gelir elde edebilir, ortaklığın zarar etmesi 

durumunda ise buna tamamen katlanmak zorunda kalır. Dolayısıyla pay sahibinin 

ekonomik bakımdan içinde bulunduğu konum, ortaklığa kredi veren kişiden çok daha 

riskli bir yerdedir. Bu da kâr oranı beklentisinin faiz oranından yüksek olması 

anlamına gelir. Söz konusu kâr beklentisi de, pay sahiplerinin ortaklığa getirdikleri 

sermayenin maliyetine karşılık gelir.  

Ortaklığın aldığı borca karşılık ödediği faiz ile pay sahibinin kâr beklentisinin 

ortalaması tüm sermayenin maliyetini oluşturur ve ortaklık yönetiminin başarılı 

faaliyette bulunuyor sayılabilmesi için sermayenin maliyetinin üzerinde bir kâr elde 

edilmiş olması gerekir. Sermaye maliyetinin üstünde bir kâr shareholder valueyü 

                                                 
133  Bezzenberger, Erwerb, s. 60. 
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artırırken, bunun altında elde edilecek bir kazanç, shareholder valuenün azalması 

anlamına gelir134. 

Biraz önce söylendiği gibi, tüm sermayenin maliyetinin düşürülmesi ve 

böylelikle ortaklığın faaliyeti bakımından tam olarak ihtiyaç duyduğu sermayeye 

ulaşabilmesi için sermayenin esnek bir yapıya kavuşturulması icap eder. Bunun 

sağlanması bakımından en etkin yöntem payın ortaklık tarafından geri alınmasıdır. 

Bu sayede ortaklık, faaliyet alanına uygun öz sermayeyi muhafaza etmek suretiyle 

toplam sermayenin kârlılığını yüksek tutabilir, böylece hem ortağın elde edeceği kâr 

artar, hem de payın borsa değeri yükseleceği için shareholder valuenün 

azamileştirilmesi sağlanır. 

 

2. Ortaklık faaliyeti için gerekli olmayan sermayenin ortaklara 

dağıtılması amacıyla pay edinimi 

Bir anonim ortaklığın temel amacının, elindeki sermayeyi kullanmak 

suretiyle elde edebileceği azamî kârı pay sahiplerine dağıtarak onların malvarlığının 

artırılmasını sağlamak olduğunu söyledik. Bu amacın gerçekleştirilmesi için 

hissedilen sermaye ihtiyacı, ortaklığın tüm faaliyet hayatı boyunca aynı kalmaz, 

ekonomik koşullar bazen faaliyet alanının ister istemez daraltılması, bazense 

genişletilmesine neden olabileceğinden sermaye ihtiyacı da buna koşut olarak 

değişim gösterir135. İşte ortaklığın faaliyet alanının daralması ve bunun doğal uzantısı 

olarak ortaklık elindeki sermayenin faaliyeti için gerekenden fazla duruma gelmesi, 

ortaklığın elindeki bu gereksiz sermayenin, daha kârlı yatırımlarda bulunabilmek için 

ortaklara geri dağıtılmasını gündeme getirir.  

Anonim ortaklığın etkin bir işletme politikası yürütmesi, elindeki sermayenin, 

ortakların kâr beklentilerini karşılayabilecek şekilde kullanımını sağlamakla 

gerçekleştirilebilir. Şayet ortaklık elindeki sermayeyle yapacağı yatırımlar 

karşılığında pay sahiplerinin beklentilerini karşılayamayacak kadar bir kâr elde 

edebilecek konumdaysa, bir diğer söyleyişle toplam sermayenin maliyetinin altında 
                                                 
134  Rappaport, a.g.e., s. 37. 
135  Benckendorff, a.g.e., s. 49; Doğan, Erwerb, s. 40. 
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bir gelir elde edilecekse, bu durumda aslında pay sahipleri ekonomik bakımdan kâr 

değil, zarar ediyorlar demektir ve bu da, shareholder valuenün azalması anlamını 

taşır. Ortaklık, elinde bulundurduğu ve işletme faaliyeti bakımından gereksiz hale 

gelmiş olan sermayeyi pay sahiplerine geri dağıtırsa pay sahipleri, sermaye 

piyasalarında kendi beklentilerini karşılayabilecek başkaca yatırım araçlarına 

yönelme imkânına kavuşabilirler, buna karşılık ortaklık, bu gereksiz sermayeyi pay 

sahiplerine geri dağıtmayıp uhdesinde muhafaza ederse, bu durumda pay sahiplerinin 

elde ettikleri kârın oranı da azalacağından, pay sahiplerinin beklentilerini 

karşılamayan bir yatırım oluşturduğu için payın piyasa değeri de bir süre sonra düşer.  

İşte tüm bu olumsuzlukları önlemenin yolu, ortaklığın elindeki gereksiz 

sermayeyi pay sahiplerine geri dağıtmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 

başvurulabilecek en etkin yöntem ise payın ortaklık tarafından geri satın alınmasıdır.  

Aslında ortaklık, sermaye azaltımı veya kâr dağıtımı yöntemiyle de elindeki 

gerekli olmayan sermayeyi pay sahiplerine aktarma imkânını elde eder. Ne var ki 

anılan iki yöntem, sermayeyi pay sahiplerine geri iade etme işlevini yerine 

getirmesine karşın başkaca olumsuzlukları da beraberinde getirdiğinden, payın geri 

satın alınması kurumu karşısında, işletme finansmanı bakımından tercih edilebilir 

değildir. Gerçekten, payları sermaye piyasasında, diğer bir söyleyişle borsada işlem 

gören anonim ortaklıkların kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde ortaklık 

yönetimince mihenk taşı olarak kabul edilen hususlardan biri, kâr dağıtımında 

istikrarın sağlanmasıdır. Sürekli ve istikrarlı bir kâr dağıtımına sahip olan anonim 

ortaklığın payları, yatırımcısının gözünde yeterli güveni sağlayacağından, payın 

borsa değeri de buna koşut olarak istikrarını sürdürür. Oysa ortaklığın sözgelimi 

elindeki sermaye fazlalığını kâr olarak pay sahiplerine dağıtması, kâr politikasının 

değişimine neden olur, bir sonraki dönemde ortaklık aynı oranda kâr dağıtamayacağı 

için bu kez yatırımcı, kendisinde oluşturulan bu yeni yüksek kâr beklentisinin 

karşılanmamasını ortaklıktan kaçış suretiyle cezalandırır. Yatırımcının söz konusu 

paydan kaçışı bir sonraki aşamada payın borsa değerinin düşeceği anlamına gelir. 

Başka bir anlatımla istikrarlı olmayan bir kâr dağıtım politikası nihaî anlamda payın 

borsa değerinin de istikrarsız şekilde seyretmesine, bu da değerinin düşmesine 

sebebiyet verir.  
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Benzer şekilde sermayenin azaltımı da yine yatırımcı gözünde payın 

değerinin düşmesini tetikler. Çünkü sermayenin azaltımı kararının alınması, 

yatırımcı nezdinde ortaklığın geleceği bakımından olumsuz düşünülmesinin yolunu 

açar; yatırımcı, ortaklığın faaliyetinin sürekli şekilde küçültüldüğü, ortaklık 

yönetiminin, ortaklık faaliyet alanı bakımından gelecekte bir büyüme veya gelişme 

imkânı görmediği izlenimini edinir. Böyle bir düşünce de yine doğal olarak 

yatırımcının ortaklık paylarından kaçmasına, dolayısıyla ortaklığın pay değerinin 

düşmesine neden olur.  

Aslında ilk anda ortaklık payının borsa değerinin ikincil piyasadaki bu 

düşüşü, ortaklık malvarlığında herhangi bir yansımaya neden olmaz. Bir başka 

anlatımla ortaklığın payının borsa değerinin düşmesi, ortaklık malvarlığı üzerinde 

kısa vadede doğrudan bir etki doğurmaz; payın borsa değerinin düşmesi üzerine 

malvarlığı doğrudan yara alanlar, paylarını satmayıp ellerinde tutan pay sahipleridir. 

Ne var ki ortaklık daha sonra birincil piyasada yeni pay ihracı yoluyla sermaye 

toplamak istediğinde, ihraç edilecek bu payın hangi bedel üzerinden satılacağını 

payın ikincil piyasadaki değeri belirler. Bu nedenle payın borsa değerinin düşmesi 

uzun vadede ortaklık malvarlığı üzerinde de etkili olur; ortaklık yeni payları gerçek 

değeri üzerinden ihraç edememe sonucuyla yüzleşmek zorunda kalır136.  

Oysa payın ortaklık tarafından geri satın alınması yoluyla elindeki gerekli 

olmayan sermayenin pay sahiplerine aktarımı, yukarıda anılan, kâr dağıtımı ve 

sermaye azaltımı yöntemlerinin beraberinde getirdiği sakıncaları daha baştan ortadan 

kaldırır. Hatta tam tersine, aşağıda değinileceği üzere, ortaklık yönetiminin ortaklığın 

kendi payını satın almasına yönelmesi, payın halihazır borsa fiyatının gerçek 

değerinin altında bulunduğu, ortaklık yönetiminin, ortaklık faaliyetinin geleceği 

açısından istikrarlı bir politikaya sahip olduğu vb. çeşitli işaretlere 

yorumlandığından, özellikle Amerikan uygulamasından edinilen deneyimler, ortaklık 

tarafından satın alınmasının payın borsa değerinin azalmasına değil, artmasına neden 

olduğunu göstermektedir137. 

                                                 
136  Benckendorff, a.g.e., s. 50. 
137  Bkz. aşağıda, İkinci Bölüm, § 4, II, 6 ve 7.  
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3. Öz sermayenin kârlılığını artırmak amacıyla payların edinimi 

İşletme finansmanı bakımından anonim ortaklığın kârlılığı için ideal bir 

sermaye yapısına ulaşılması, ortaklık sermayesinin tamamının öz kaynaklardan 

oluşmasıyla hayata geçirilmez. Tam tersine, ortaklığın işletme finansmanı yönünden 

ideal sermaye yapısını elde etmesi, yeterli yabancı (dış) sermayeye, yani ortaklığın 

borçlanmasına ihtiyaç gösterir. Gerçekten, çoğu halde ortaklığın alacağı bu borç 

karşılığında ödeyeceği faiz, yukarıda belirtildiği üzere, pay sahiplerinin getirdikleri 

katılma payı için umacakları kâr beklentisinden daha düşük olduğu için bu 

sermayenin ortaklığa maliyeti de daha düşük demektir138. Öte yandan vergi hukuku 

bakımından ortaklık aldığı borcun faizini gider olarak gösterecek, dolayısıyla bunu 

vergiden düşebilecekken, öz sermaye bakımından bu şekilde bir imkâna sahip 

değildir.  

Bununla birlikte yabancı (dış) sermayenin gerekenden fazla olması da bu kez 

tüm sermayenin kârlılığının azalmasına neden olur. Ortaklığın tüm sermayesinin 

kârlılığının oranı, ortaklıkça alınan krediye ödenen faiz oranından düşükse, bu 

durumda ortaklık fazla yabancı sermaye ile kâr elde etmek yerine zarar eder. O 

nedenle, işletme finansmanı bakımından dikkate alınması gereken, öz sermaye ile 

yabancı (dış) sermaye arasındaki dengenin kurulması, ortaklığın faaliyet alanı ve tüm 

sermayenin maliyetini karşılamak bakımından ideal borçlanma ve öz sermaye 

oranının bulunmasıdır.  

İşte ortaklığın (öz sermaye ve yabancı (dış) sermayeden oluşan) tüm 

sermayesinin daha fazla kârlı hale getirilebilmesi bakımından başvurulan en önemli 

araç, ortaklığın kendi paylarını satın almasıdır. Bu durum özellikle, payın geri satın 

alınmasında kullanılan kaynakların yabancı (dış) sermaye olması halinde daha da 

belirgin bir hal alır. Böylelikle ortaklık, ideal öz sermaye-yabancı (dış) sermaye 

ilişkisini kurmak, bir diğer söyleyişle ortaklığın kârlılığı açısından en etkin sermaye 

yapısını oluşturmak için kendisine gerekli bulunan finansal durumu elde etme 

olanağına kavuşur.  

                                                 
138  Benckendorff, a.g.e., s. 52. 
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Bunun ne tür bi sonuç vereceği açıktır: Ortaklık, bir kısım öz sermaye kalemi 

yerine, şartları nedeniyle daha cazip halde bulunan yabancı (dış) sermayeyi ikame 

etmekle, sonuçta öz sermayenin kârlılığını da artırma imkânına kavuşur. Çünkü 

ortaklığın bu yolla yabancı (dış) sermayeyi kullanıp elde ettiği gelir oranı dış 

sermayeye ödenen faizden yüksek olduğunda, aradaki bu fazlalık kısım, öz 

sermayenin kârlılığının artmasını sağlar. Bir diğer anlatımla ideal bir borçlanma 

oranı, bir kaldıraç etkisi göstererek öz sermayenin de kârlılığın yükselmesini 

sağlar139. Ancak tekrar vurgulamak gerekir ki, kaldıraç etkisinin oluşabilmesi için 

tüm sermayenin kârlılık oranının yabancı sermayeye ödenen faizden daha yüksek 

bulunması şarttır; aksi halde ortaklığın bu yolla kâr değil, zarar etmesi gündeme 

gelir.  

Payını geri almak suretiyle sermaye yapısını ideal hale kavuşturan ortaklık, 

daha sonra öz sermaye-yabancı (dış) sermaye dengesinde gündeme gelen yeni 

değişikliklere, bu anlamda öz sermaye ihtiyacının varlığında bunu sağlamaya da çok 

daha çabuk kavuşur; satın alınan payların elden çıkartılması suretiyle öz sermaye 

oranı yükseltilerek yeni şartların aradığı sermaye yapısına ortaklık anında ayak 

uydurma olanağını elde eder. 

 

4. Sermayenin azaltılması amacıyla payın edinimi 

Anonim ortaklığın elinde bulundurduğu ve faaliyeti için gerekli olmayan 

sermayenin pay sahiplerine geri aktarımının bir diğer yolu sermayenin azaltılmasıdır. 

Doğaldır ki bir anonim ortaklığın sermaye azaltımına gidebilmesinin öncelikli şartı, 

ortaklığın kurulduğu ülke kanununun asgarî zorunlu sermaye sistemini kabul etmiş 

olmasıdır140.  

Payları borsada işlem gören bir anonim ortaklığın sermayesini azaltma yoluna 

gitmesi çoğu zaman ortaklık geleceği bakımından yatırımcılar gözünde olumsuz bir 

etki bırakmakta, yatırımcı, ortaklık yönetiminin uzun vadede dahi ortaklığın gelişimi 
                                                 
139  Bkz. Benckendorff, a.g.e., s. ve orada dpn. 136’da anılan yazarlar.  
140  Nitekim örneğin Kaliforniya ortaklıklar hukuku bakımından asgari sermaye sistemi zorunluluğu 

bulunmadığından, bu sistemde ana sözleşmedeki sermaye rakamının indirilmesi şeklinde bir sermaye 
azaltımı söz konusu olamaz. Bu konuya ilişkin olarak ayrıca bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 9, II, 2, f. 
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ve büyümesi bakımından gerekli projeleri bulunmadığı düşüncesini edinmekte, böyle 

bir izlenim de ortaklığın paylarından kaçışı artırmaktadır. Bu bakımdan sermaye 

azaltımı kararı alınmaksızın, diğer bir söyleyişle, ana sözleşmede yer alan sermaye 

rakamında değişiklik yapılmaksızın payların ortaklık tarafından geri satın alınması 

yöntemi işletme finansmanı bakımından çoğu durumda daha caziptir. Ancak bu 

durum, payların sermaye azaltımı amacıyla geri alınması imkânının varlığını ortadan 

kaldırmaz. Kaldı ki payları borsada işlem görmeyen bir anonim ortaklık bakımından 

bu tür psikolojik etkenlerle payın değerinin düşmesi söz konusu olamaz.  

 

5. Ortaklığın kendi paylarını satın alması yönteminin kâr dağıtımına 

alternatif olarak kullanılması 

Özellikle 1980’li yıllardan sonra Amerikan uygulamasında anonim 

ortaklıkların, elde ettikleri kazancın pay sahiplerine aktarımında kâr dağıtımı yerine, 

gittikçe artan bir şekilde payın geri satın alınması yoluna başvurdukları 

görülmektedir141. Kâr dağıtımıyla payın ortaklık tarafından geri satın alınması 

kurumu arasında iki bakımdan önemli bir ilişki bulunmaktadır. Birinci olarak pay 

sahibi bakımından, özellikle vergi hukuku yönü itibariyle oluşan ilişki, ikincisi ise 

ortaklığın, istikrarlı bir kâr dağıtımına kavuşabilmesindeki katkısı açısından oluşan 

ilişki. 

Amerikan hukukunda, 1986 tarihinde vergi kanununda yapılan reformdan 

önce, payların satın alınması suretiyle pay sahibinin ödemek durumunda kaldığı 

sermaye iradının vergisi, elde ettiği kâr için ödeyeceği vergiden daha düşük 

olduğundan, payın ortaklığa satılması pay sahibi açısından bir avantaj oluşturmakta, 

dolayısıyla kâr dağıtımı karşısında ortak, payını satmak suretiyle kazanç elde etmeyi 

tercih eder konumda bulunmaktaydı. Doğal olarak bu sonuç, ortaklığın yapacağı 

kazanç dağıtımlarını payların geri alınması suretiyle gerçekleştirmesini pay sahibi 

bakımından tercih edilir kılıyordu. Her ne kadar söz konusu reform sonucunda bu iki 

tür vergilendirme arasındaki fark büyük oranda ortadan kaldırılmışsa da, payın 

                                                 
141  Konuya ilişkin ayrıntılı ampirik bir inceleme ve sonuçları için bkz. Grullon/Michaely, “Dividends, Share 

Repurchases, and the Substitution Hypothesis”, JoF, V. LVII, No. 4 (August 2002), s. 1649 vd. 
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ortaklık tarafından satın alınması, pay sahibi bakımından, kâr dağıtımı karşısında 

vergi hukuku yönünden halen bir alternatif olmayı sürdürmektedir; çünkü payların 

ortaklık tarafından satın alınması yöntemiyle gelir elde eden pay sahibi, 

vergilendirmenin zamanını belirleme imkânına sahiptir142. Gerçekten, ortaklık 

tarafından pay sahiplerine kâr elbisesine büründürülerek bir dağıtımda 

bulunulduğunda, söz konusu kârın pay sahibinin malvarlığına kazanç olarak 

girmesiyle birlikte ödenecek gelir vergisi de doğar. Oysa ortaklık tarafından 

yapılacak dağıtım, payın geri satın alınması yoluyla vuku bulursa, bu durumda pay 

sahibi, kazancın malvarlığına gireceği zamanı, dolayısıyla vergiyi ne zaman 

ödeyeceğini kendisi belirleyebilir; pay sahibi dilerse ortaklığın açıkladığı alım 

programından yararlanarak o anda kazanç elde etme ve vergisini ödeme yolunu 

kullanır, dilerse (alım programıyla birlikte olağan olarak payın borsa değerinin 

yükseldiği de göz önüne alınırsa) daha sonra, kendisi için uygun gördüğü bir anda 

paylarını satmayı ve bu sırada oluşan gelirin vergisini ödemeyi tercih edebilir.  

Kâr dağıtımı karşısında payların satın alınması kurumunun ortaklık 

bakımından sağlayacağı yarar ise, bu sayede kâr dağıtım politikasının istikrarlı 

şekilde devam edilebilmesinde kendisini gösterir. Sermaye piyasaları, ortaklığın 

payının değerinin belirlenmesinde istikrarlı bir kâr dağıtımına olumlu tepki verip 

payın değerinin yüksek kalmasına olanak sağlarken, kâr dağıtımındaki değişimler, 

payın değerinin de istikrarını kaybetmesine, dolayısıyla payın değerinin düşmesine 

neden olmaktadır. Bu tür bir olumsuzluğu önlemek bakımından ortaklığın elindeki 

imkân, kâr dağıtımında o güne kadar süregelen politikada değişiklik yapmamak, 

edinilen fazla kazancın ortaklara aktarımında payların satın alınması yolunu 

kullanmaktır.  

 

6. Borsa değerinin (kurunun) yükseltilmesi için payın edinimi 

Ortaklık payının borsa değeri, paya olan arz ve talebe göre belirlenir. Ne var 

ki söz konusu arz ve talep sonucu oluşan değer, her zaman payın gerçek değeriyle 

örtüşmeyebilir; çünkü payın borsa değerinin oluşmasını sağlayan arz-talep 
                                                 
142  Grullon/Michaely, a.g.m., s. 1650. 
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hareketleri, her zaman somut verilere dayanmaz, psikolojik etkenler de bu konuda 

büyük oranda etkili olurlar.  

Ortaklık payının borsa değerinin gerçek değeri ile uyumlu olup olmadığını en 

iyi şekilde denetleyebilecek konumda bulunanlar ortaklık yöneticileridir. Bunlar 

ortaklığın gerçek malvarlığının halihazır durumunu, geleceğe ilişkin yatırım 

plânlarını ve kazanç ihtimallerini vb. en iyi şekilde değerlendirebilecek imkânları 

haiz olduklarından, ortaklık payının değerinin gerçekte ne kadar olduğu konusunda 

en doğru hesaplamayı yapabilecek olanlar da kuşkusuz ortaklıkla ilgili her türlü mali 

bilgiyi elinde tutan yöneticilerdir.  

Anonim ortaklık yönetimi, şayet payın borsa değerinin gerçekten düşük 

olduğu düşüncesini taşıyorsa, değerin yükseltilmesi için en etkin yöntemlerden biri 

olarak payı geri alma yoluna başvurabilir. Amerikan uygulamasına dayalı ampirik 

araştırmalar, böyle bir durumda, pay alımı açıklayan ortaklığın borsaya payın gerçek 

değerinin altında olduğu yolunda bir işaret (“signal”) göndermiş kabul edildiğini, 

bunun üzerine de alım açıklayan ortaklık payına karşı talebin arttığını, sonuçta payın 

borsa değerinin yükseldiğini göstermektedir. Başka bir söyleyişle ortaklık yönetimi 

alım açıklamakla, borsada oluşan değerin payın gerçek değeri altında bulunduğunun, 

kendi elindeki bilgi kaynaklarına göre değerin daha yüksek olması gerektiğinin 

işaretini vermiş sayılmakta, yatırımcılar da bu durumda söz konusu paya yönelmek, 

böylece talebi artırmak suretiyle payın değerinin artmasını sağlamaktadırlar. Nitekim 

özellikle 1987 borsa çöküşü ardından pay alımı açıklayan ortaklıkların paylarının 

borsa kuru, alım açıklamayanlara oranla kısa sürede toparlanmıştır143. 

Böyle bir işlem daha sonra ortaklığa iki bakımdan ekonomik çıkar 

sağlamaktadır144. Birinci olarak ortaklık, bu şekilde geriye satın aldığı payları, daha 

sonra yükselmiş olan borsa değeri üzerinden elden çıkartmak suretiyle daha fazla 

sermaye girişi sağlayabilmektedir. İkinci olarak ortaklık, yeni pay çıkarmak suretiyle 

sermaye toplama yoluna gittiğinde, birincil piyasada payın değeri, ikincil piyasada 

gördüğü işlem üzerinden belirleneceğinden, ihraç edilen bu payların daha yüksek bir 

                                                 
143  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, I.  
144  Benckendorff, a.g.e., s. 56; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 32. 
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bedelle satılabilmesi, dolayısıyla ortaklığa daha fazla sermaye girişi sağlanması 

imkânı elde edilebilmektedir. 

 

7. Pay değerinin (kurunun) istikrarını sağlamak amacıyla payın edinimi 

Anonim ortaklık yönetimi, ortaklık payını gerçek değeri altında olduğu 

düşüncesini taşıdığı için geri satın alabileceği gibi, bazen borsadaki dalgalanmaların 

olumsuz etkilerini gidermek amacıyla da bu yönteme başvurabilir. Başkaca bir 

anlatımla ortaklık yönetimi, payın borsa değerinin istikrarını korumak amacıyla da 

payları geri satın alma yoluna gidebilir. Gerçekten, sermaye piyasalarında arz ve 

talebin karşılaşması suretiyle oluşan payın değerinin her zaman istikrarlı şekilde 

seyredeceğini söylemek mümkün değildir; çoğu zaman psikolojik etkenler ya da 

spekülatif faaliyetler payın değerinde oynamalara neden olur. Oysa payın borsa 

değerinin istikrarlı şekilde seyretmeyip sürekli şekilde değişiklik göstermesi, söz 

konusu paya olan güveni sarsacağından, doğal olarak ulaşılan nokta, payın değerinde 

düşüşün yaşanmasıdır. Bununsa ortaklık yönetiminin istemeyeceği bir sonuç 

olacağında kuşku yoktur. Çünkü bir sonraki aşamada, yeni pay ihracı yoluyla 

sermaye toplayan ortaklık, arzu ettiği miktarı ancak daha fazla pay ihracı ile elde 

edebilir ki finansal açısından bu, sermayenin maliyetinin artması demektir.  

 

III. Pay Sahipleri Yapısının Korunması veya Değiştirilmesi Bakımından 

Payın Edinimi 

1. Düşmanca devralmaları engellemek için payın geri alınması 

Küreselleşmenin sermaye piyasaları üzerinde meydana getirdiği etkilerden 

biri olarak özellikli 1990’lı yılların başlarından itibaren şirket devralmaları önemli 

bir konu haline gelmiştir145. Ne var ki söz konusu devralmalar, her zaman ilgililerin, 

daha doğrusu bir ortaklığın hâkimi konumundaki kişilerin iradelerine bağlı olarak 

ortaya çıkmaz; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklarda, fırsatçı 

yatırımcıların borsa üzerinden payları toplamak suretiyle bir şirket yönetimini ele 
                                                 
145  Doğan, Erwerb, s. 58. 
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geçirmesi de mümkündür. Özellikle hamiline yazılı pay senedine bağlandığı 

durumlarda, payların kim tarafından toplandığını belirlemek çok daha zor 

olacağından, paylarının çoğunluğu borsada işlem gören bir anonim ortaklıkta bu 

yöntem sayesinde ortaklık yönetimine hâkim duruma gelmek hiç de güç bir işlem 

değildir.  

Öte yandan her ne kadar bu tür bir devralma aslında hukuka aykırı değilse de, 

devralınan ortaklığın yöneticileri, pay sahipleri ve çalışanları bakımından böyle bir 

devralmanın her zaman iyi sonuçlar vereceğini beklemek çok iyimser bir düşünce 

oluşturur. Tam tersine, devralınan ortaklığın her türlü kaynağı bundan sonra 

devralma sonucunda ortaklığa hâkim olan kişi tarafından ve onun işletme politikası 

gereğince kullanılacağından, ister istemez devralınan ortaklık yöneticileri, pay 

sahipleri ve çalışanlarının devralan kişiyle menfaatlerinin çatışması doğaldır146. Kaldı 

                                                 
146  Hukukumuz bakımından anonim ortaklık yönetimindeki bu tür bir hâkimiyet değişimi, ardından, SerPK’nın 

Seri IV, No. 38 sayılı “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve 
Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 17. maddesinde 
düzenlenen çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuracağından, bir an için paylarını, payları borsa üzerinden 
toplayarak hâkimiyeti kazanan ortağa bu sırada satmamış olan ortağın, daha sonra çağrıda bulunma 
ardından satarak menfaatini koruyabileceği düşünülebilir, böylece bir hâkimiyet değişikliğinin pay sahipleri 
bakımından herhangi bir zarara neden olmayacağı iddia edilebilirse de, bu tür bir fikir de yine pek çok 
bakımdan isabetli görülemez. Her şeyden evvel yukarıda da belirtildiği üzere düşmanca alımdan etkilenecek 
olan yalnızca azınlıkta kalan pay sahipleri değildir; ortaklığın yöneticileri ve çalışanları da pekâlâ bu 
devralmanın sonuçlarını doğrudan hissedecektir. Oysa anılan tebliğin ortaklık yönetici veya çalışanlarının 
haklarının korunması bakımından herhangi bir düzenleme getirmesi düşünülemez. İkinci ve belki de çok 
daha önemlisi, payları borsa üzerinden toplayarak hâkim duruma geçen bir kimse her ne kadar çağrıda 
bulunma yükümlülüğüne tâbi tutulmuşsa da, yükümlülüğe aykırı davranarak çağrıda bulunmamanın 
ardından ne tür bir yaptırımın uygulanacağı, bu anlamda hâkim duruma geçen pay sahibi ile payını satmak 
isteyen arasında kanundan doğan borç gereği bir sözleşmenin mi kurulmuş sayılacağı, yoksa pay sahibinin 
yalnızca haksız fiile dayalı tazminat talebi mi yöneltebileceği sorunu tartışmalıdır. Şu halde, zorunlu çağrıda 
bulunma yükümlülüğü, yukarıda anılan, pay sahipleri, yöneticiler ve çalışanlardan meydana gelen grubun 
menfaatlerini tam anlamıyla tatmin edici bir çözüm getirmekten uzaktır. O nedenle düşmanca bir 
devralmaya karşı ortaklığın devralma girişimini engelleyebilmesi, çoğu durumda anılan kişilerin çıkarlarının 
çok daha güçlü şekilde korunmasını sağlar.  
Karş. Özdamar, a.g.e., s. 65. Yazar, “İşte bu tür ihtimallerin meydana gelip anonim ortaklıkta çoğunluğa 
sahip olanların sürekli tedirgin olmalarını önlemek için birçok ülkede konuya ilişkin yasal düzenlemeler 
yapılmıştır.” iddiasına yer verip, ardından da “aleni pay alım teklifi” olarak adlandırılabilecek bu sistemin 
Seri IV, No. 8 sayılı Tebliğle düzenlendiğini, Tebliğde yer alan vekâleten oy kullanılması ve pay senedi 
toplanmasına ilişkin ortaklara çağrıda bulunması yolunun, ortaklıklara ele geçirilme tehlikesine karşı 
mukavemet etme imkânı sağladığını ileri sürmektedir. Ne var ki yazarın yukarıda aynen alınan iddiası 
tamamen isabetsiz olduğu gibi Seri IV, No. 8 sayılı Tebliğin getirdiği aleni pay alım teklifinin burada 
tartışılan sorunla en küçük bir ilgisi dahi yoktur.  
Gerçekten, bir kere yazarın iddiasının aksine, bir anonim ortaklıkta çoğunluğa sahip olanların tedirgin 
oldukları ve bu tedirginliği önlemek için bazı ülkelerce yasal düzenlemeler yapıldığı savı, mantıksal 
bakımdan hatalıdır; anonim ortaklıkta çoğunluğa sahip bir kimsenin, bir başkasının borsa üzerinden 
gerçekleştireceği alımlardan, ortaklık yönetim dengesini değiştireceği düşüncesiyle tedirgin olması hiçbir 
şekilde düşünülemez. Zaten yazarın atıfta bulunduğu yerdeki yazarın tartıştığı sorun da anonim ortaklık 
yönetimine egemen ortağın çeşitli ele geçirme tehditlerine karşı tedirgin oluşu ve buna bir çözüm aranması 
değildir (Bkz. Manavgat, Alenî Pay Alım Teklifi (Tender Offer-Takeover Bid), Sermaye Piyasası Kurulu 
y., Ankara 1997, s. 20). 
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ki devralan kişinin de her durumda söz konusu işlemi iyiniyetle gerçekleştirdiğini, bu 

anlamda devraldığı şirketi daha iyi ve herkesin menfaatlerini koruyucu şekilde daha 

etkin bir biçimde yöneteceğini beklemek de gerçekçi olmaz. Bu nedenlerle, hedef 

ortaklık yöneticilerinin iradesine aykırı şekilde bir ortaklığın devralınması 

“düşmanca devralma” (hostile takeover) olarak nitelendirilir147. 

Anonim ortaklığın kendi paylarını satın alması, bu şekildeki düşmanca 

devralmaları engellemekte önemli bir silah olarak kullanılabilmektedir. Buna göre 

ortaklık, anılan yönteme daha devralma girişiminden önce önleyici bir tedbir olarak 

başvurabildiği gibi, payların borsa üzerinden toplanması, yani devralma işlemine 

başlanmasından sonra da bu kez devralma girişimini savuşturabilmek amacıyla 

payların geri satın alınması yoluna gidilebilmektedir. Şöyle ki: 

Bir anonim ortaklığın devralma girişimi bakımından hedef ortaklık olarak 

özellikle iki durumda cazibesi gündeme gelir. Birinci olarak söz konusu ortaklığın 

paylarının borsadaki değeri düşük olabilir, ikincisiyse, ortaklığın sermaye yapısı 

güçlüdür; bu anlamda ortaklık uhdesinde faaliyeti bakımından gerekli olmayan 

sermaye bulunmaktadır ya da öz sermaye-yabancı (dış) sermaye yapılanması 

açısından dengede bir borçlanma gerçekleştirilmemiştir. Bir başka anlatımla anonim 

ortaklık, çoğunlukla öz sermayeye dayalı bir sermaye yapısına sahip bulunulabilir. 

Özellikle bu ikinci durum, yani ortaklığın elinde faaliyeti bakımından ihtiyaç 

duymadığı likit kaynaklara sahip olması veya borçlanma oranının ideale göre düşük 

bulunması, devralma girişimi bakımından bir fırsatçı yatırımcının iştahını kabartacak 

cinstendir. Nitekim Amerikan uygulamasında, anılan durumda bulunan bir ortaklık 

ideal bir hedef olarak görülmektedir; çünkü burada devralma işlemi bizzat hedef 

ortaklık malvarlığı tarafından finanse edilebilmektedir. Buna göre devralma 
                                                                                                                                          

İkinci olarak yine yazarın ileri sürdüğünün aksine, halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy 
kullanılması veya pay senedi toplanması, ortaklıkları ele geçirme tehlikesine karşı bir mukavemet imkânı 
sağlama amacıyla getirilmemiştir. Tebliğde düzenleme konusu edilen, bir kimsenin anonim ortaklık 
yönetiminde hâkimiyet sağlamak amacıyla pay senedi toplama girişiminde bulunduğunda yerine getirmesi 
gereken şartların neler olduğudur. Tebliğ bu anlamda hâkimiyet sağlayanın amacını sorgulamadığı ve 
esasen sorgulayamayacağına göre, pekâlâ düşmanca devralma girişiminde bulunan kişi de yine anılan 
Tebliğ şartlarına uymak suretiyle devralmayı gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda, ortaklığın ele geçirilme 
tehlikesine karşı Tebliğ hükümleriyle nasıl bir mukavemet imkânı sağlanmış sayılabileceği merak 
konusudur. Kaldı ki yine bizzat yazarın belirttiği gibi, TK m. 329 gereğince ortaklığın kendi paylarını 
edinmesi yasaklandığına göre, yazarın ifadesiyle “ortaklıklara” ele geçirilme tehlikesine karşı anılan 
tebliğle mukavemet imkânı sağlandığı savı kendi içerisinde dahi çelişkilidir.  

147  Doğan, Erwerb, s. 59. 
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girişiminde bulunan ortaklık öncelikle bu işlem için borçlanmakta, ardından payları 

borsadaki düşük değer üzerinden toplayıp hedef ortaklığı ele geçirdikten sonra, bu 

ortaklık elindeki fazlalık likit kaynakları daha önceki borçlanmayı kapatmakta 

kullanmaktadır. Bunun için de genellikle başvurulacak yöntem, devralınan ortaklığın 

devralan ortaklıkla birleştirilmesidir. Şayet hedef ortaklık elinde fazlalık likit kaynak 

bulunmamakla birlikte yeterli borçlanma gerçekleştirilmemişse, bu kez de devralma 

işlemi, devralınan ortaklığın daha sonradan borçlandırılması ve ideal öz sermaye-

yabancı (dış) sermaye dengesinin sağlanması yoluyla başarıya ulaştırılmaktadır. 

Görüldüğü üzere her iki durumda da devralma girişiminde bulunan ortaklık, 

devralma işlemini bizzat hedef ortaklığın finansal araçlarını kullanmak suretiyle 

gerçekleştirebilmektedir. 

Özetle bir ortaklığın hem paylarının borsada değerinin düşük olması, hem de 

sermaye yapısı bakımından idealden fazla bir öz sermayeye sahip bulunması gibi 

etkenler kendisini devralma bakımından en cazip hedef ortaklık konumuna 

sokmaktadır. Bu durumda ortaklığın devralmalar karşısındaki cazibesini giderecek, 

düşmanca bir devralma girişimini önlemek arzusu duyacak olan yöneticilerin 

elindeki en etkin savunma aracı, ortaklığın kendi paylarını satın alma yoluna 

başvurmasıdır. Böylelikle ortaklığın elinde bulunan ve işletme faaliyeti bakımından 

gerek duyulmayan fazla sermayenin pay sahiplerine geri dağıtılması veya ortaklığın 

borçlanma seviyesinin ideal çizgiye çekilmesi suretiyle, devralmayı hedef ortaklık 

likit kaynaklarıyla finanse etme düşüncesindeki muhtemel devralıcının şevki kırılmış 

olur148.  

Öte yandan yine bu sayede, ortaklığın mevcut durumundan memnun olmayan 

ve payını muhtemel bir devralıcıya satarak ortaklıktan ayrılma arzusu taşıyan pay 

sahipleri de paylarını ortaklığa satabilme imkânını elde ettiklerinden, düşmanca 

devralma girişiminde bulunacak kişinin satın alabileceği olası pay miktarı da 

azaltılır. Doğal olarak payını satma arzusu duyan pay sahibinin yeterli sayıda 

olmaması, ortaklığa hâkim duruma geçmeyi sağlayacak bir devralma girişimini 

                                                 
148  Kopp, a.g.e., s. 42. 
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baştan engelleyeceğinden, artık böyle bir işlemin ortaklık yönetiminin isteği dışında 

bir devralma açısından herhangi bir etki doğurabilmesi düşünülemez.  

Şu durumda, henüz bir devralma girişimi başlatılmaksızın yöneticilerin 

sermaye yapısını ideal çizgide tutmak ve düşmanca devralmalar karşısında gerekli 

önlemleri daha baştan alabilmek adına payın ortaklık tarafından geri satın alınması 

yöntemine başvurulması son derece etkin bir işlev üstlenmektedir.  

Bununla birlikte devralma girişiminin başladığı durumda bu kez söz konusu 

işlemi savuşturabilmek için payın ortaklık tarafından satın alınması önemli bir 

savunma aracı olarak kullanılabilir. Nitekim Amerikan uygulamasını konu edinen 

araştırmaların ortaya koyduğu üzere149 bir pay alımı açıklayan ortaklık, paylarının 

borsa değerinin gerçek değeri altında olduğu yönünde bir işaret vermiş kabul 

edilmekte ve bunun doğal uzantısında anılan paylara olan talep artarak payın borsa 

değeri yükselmektedir. İşte devralma girişimi, bir diğer söyleşiyle devralma arzusu 

taşıyan gerçek ya da tüzel kişi, payları borsa üzerinden toplamaya başladığında, 

henüz hâkim durum elde edilebilecek bir payın satın alınmadığı zamana kadar hedef 

ortaklığın bir pay alımı açıklaması, beraberinde payın borsa değerini yükselttiğinden, 

devralan kişi, hedefine ulaşabilmek için başlangıçta öngördüğünden çok daha yüksek 

bir bedeli ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalır. Şayet ortaya çıkan bu maliyet, 

başlangıçta düşünüleni aşar bir duruma gelirse, artık payların borsa üzerinden 

toplanmasına devam edilemeyeceğinden, devralma girişimi de engellenmiş olur.  

Bu bağlamda son olarak eklemek gerekir ki yine Amerikan uygulamasında 

payların bir kısmını elinde bulunduran, bu sayede muhtemel bir düşmanca 

devralmanın aktörü durumuna geçebilecek olan ya da böyle bir girişimde bulunan 

kişinin paylarının ortaklık tarafından satın alınmasına, bu sayede devralma işleminin 

sonuçsuz bırakılmasına da rastlanır. Birebir müzakereler yoluyla150 gerçekleştirilen 

bu tür alımların ortaklığa finansal bakımdan getirdiği en önemli yük, payı elinde 

bulunduran kişiye yapılacak ödemenin payın gerçek değerinin oldukça üzerinde 

seyredebilmesidir; çünkü bu durumda payın bedelinin belirlenmesinde ortaklığın tam 

                                                 
149  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, II, 6.  
150  Kavram ve içeriği için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, III. 
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bir serbestiye sahip olduğu düşünülemez. Bununla birlikte böyle bir alım işlemi 

çoğunlukla, payı devralınan kişinin belirli süre ortaklık paylarından uzak kalmasını 

yükümlendiği bir sözleşmeyi de (standstill agreement) beraberinde getirir151. 

 

2. Kapalı veya aile anonim ortaklıklarında pay sahipleri yapısını 

korumak amacıyla payın edinimi 

Kapalı veya aile tipi anonim ortaklıklar bakımından gündeme gelen en 

önemli konulardan biri pay sahipleri yapısının faaliyet süresince korunabilmesi, daha 

ortaklık kurulduğu sırada oluşturulan özellikle yönetim ve denetim alanındaki iç 

işleyiş dengelerinin ilerleyen zamanlarda da devam ettirilmesinin sağlanması, bu 

anlamda istenmeyen kişilerin pay sahibi sıfatını kazanması engellenerek ortaklığın 

yabancılaştırılmasının önüne geçilmesidir. Bütün bu düşüncelerin sorunsuz şekilde 

hayata geçirilmesi için uygulamada sıklıkla başvurulan yöntem pay sahipleri arasında 

bir pay sahipleri sözleşmesi akdedilmesi ve payların devri için diğer pay sahiplerine 

ön alım hakkı tanınarak ana sözleşmede buna ilişkin bağlam hükümlerine yer 

verilmesidir. Böylelikle payı devretmek arzusundaki pay sahibi, ön alım hakkına 

ilişkin hükümlere riayet etmezse pay sahipleri sözleşmesinden kaynaklanan 

yaptırımlara maruz kalabileceğinden152 –ki uygulamada sıklıkla kullanılan ve tercihe 

şayan olan pay sahipleri sözleşmesindeki bu tür şartlara aykırı davranışların 

engellenmesinin etkin cezaî şart hükümleri konulmak suretiyle güvenceye 

alınmasıdır– ön alım hakkına uygun davranma zorunluluğunu duyacağı gibi, ana 

sözleşmede yer alacak bağlam hükümleri gereğince, ön alım hakkına uyulmadığı 

durumda üçüncü kişi her ne kadar payın mülkiyetini kazanacaksa da, örneğin Türk 

hukuku bakımından ortaklığa karşı pay sahibi sıfatını elde etmesi mümkün 

olamayacak153, bu sonuç da yine bağlam hükümlerine uyulmasını zorlayıcı bir etken 

oluşturacaktır.  

                                                 
151  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, III. 
152  Pay sahipleri sözleşmesinin yalnızca ortaklar arasında borçlar hukuku karakterli bir ilişki doğurduğu, ancak 

ortaklıklar hukuku bakımından herhangi bir etkisinin olmadığı konusunda ayrıntılı açıklama için bkz. 
Okutan-Nilsson, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipleri Sözleşmeleri, Çağa Hukuk Vakfı y., İstanbul 
2003.78 vd. 

153  Bu anlamda bkz. Bahtiyar, Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, Beta, İstanbul 2001, 273 vd. 
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Ne var ki ortaklıktan ayrılma arzusundaki ortakların, pay sahipleri 

sözleşmesindeki kayda uyarak paylarının satın alınması konusunda öncelikle diğer 

ortaklara teklifte bulunması da her zaman istenilen sonucu vermez. Gerçekten, böyle 

bir durumda, özellikle payların değerinin yüksek olduğu varsayımında, diğer ortaklar 

payları satın alabilme için yeterli mali kaynaklara sahip olmayabilirler. Dahası, 

ortakların bir kısmının böyle bir mali yeterliliğe sahip olması, payların yalnızca bu 

kişiler tarafından satın alınabilmesini gündeme getireceğinden, pay sahiplerinin, 

ortaklığın kuruluşu sırasında göz önünde bulundurdukları yönetim ve denetim 

sisteminin işleyişi konusundaki dengelerin bozulması olasılığıyla karşı karşıya 

kalınması mümkündür154.  

İşte payların bizzat ortaklık tarafından satın alınabilmesi imkânı, gerek 

ortaklığın malî yeterliliğinin çoğu durumda pay sahiplerine kıyasla güçlü olacağı, 

gerek payların bizzat ortaklık tarafından satın alınmasının, ortakların kuruluşta 

amaçladıkları ortaklığın iç işleyiş dengelerini muhafaza edebilmesini sağlayabileceği 

için arzu edilen sonuçlara ulaşmak bakımından çok daha etkindir. Nitekim İsviçre 

Borçlar Kanunu’nda 1991 yılında yapılan revizyon sırasında bağlı nama yazılı 

paylara ilişkin hükümlerde de önemli değişiklikler yapılarak OR 685b/I gereğince, 

bağlam hükümlerine uymaksızın payın devredilmesi durumunda veya payı devreden 

kişiye karşı payları gerçek değeri üzerinden kendi (ortaklık) hesabına da almayı teklif 

etmek suretiyle pay defterine kayıttan kaçınabileceği kabul edilmiştir. Anılan 

düzenlemenin ortaklığa bu tür bir pay devralma imkânını nasıl sağlayabildiği de 

açıktır; 1991 yılındaki revizyonla birlikte getirilen OR 659/II uyarınca ortaklık, 

sermayesinin % 20’sine karşılık gelen bağlı nama yazılı payları, bedelleri serbest 

yedek akçelerden karşılanmak suretiyle edinme imkânını haizdir155.  

                                                 
154  Kübler, Aktie, Unternehmensfinanzierung und Kapitalmarkt, Bank-Verlag, Köln 1989, s. 43. 
155  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 71 vd. Yazar İsviçre’deki bu düzenlemeyi, “Azınlığın Korunması Bakımından 

Payların İktisabı” başlığı altında değerlendirmekte ve OR 685b ile öngörülen, ortaklıkta bağlı nama yazılı 
payların bulunduğu durumda, payı devralan kişinin adının pay defterine yazılması talebi yöneltildiğinde 
ortaklığın bu payları satın alabilmesinin, sanki ortaklıktan ayrılma arzusundaki azınlığı korumak için özel 
bir imkân oluşturduğu şeklinde dile getirmektedir. Oysa OR 685b hükmünün azınlığı korumak bakımından 
getirdiği yenilik, payın ortaklık tarafından satın alınabilmesinde değildir. Gerçekten, OR 685b hükmünün 
1991 tarihli revizyondan önceki karşılığı durumunda bulunup şu anki TK m. 418’in de mehazı niteliğindeki 
aOR 686/II’de, anonim ortaklığın herhangi bir sebep göstermeksizin dahi bağlı nama yazılı payları devralan 
kişiyi pay defterine yazımdan kaçınabileceği düzenlemesini içermekteydi. Ortaklığa tanınan bu denli geniş 
özgürlük alanı doğal olarak bağlı nama yazılı pay sahibinin payını devrini güçleştirmekteydi; çünkü payı 
devralan kişi pay defterine yazılmamakla ortaklığa karşı pay sahibi sıfatını kazanamayacağı, dolayısıyla en 
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Ortaklığın kendi paylarını edinmesinin kapalı anonim ortaklıklar bakımından 

sağlayacağı bir diğer yarar, paylarının bir kısmı borsada işlem gören bir kapalı 

anonim ortaklığın, borsa üzerinden kendi paylarını toplamak suretiyle pay sahipleri 

yapısını daraltabilmesi ve bu sayede halka kapalı anonim ortaklık kimliğine yeniden 

kavuşabilmesidir (going private)156. Böylelikle anılan ortaklığın halka açık 

ortaklıkların tâbi bulunduğu denetleme ve sınırlamalarla yüzleşmesi artık gündemden 

düşer. Öte yandan ortaklık, sermaye ihtiyacı bakımından arzu ettiği esnek yapıya 

kavuştuğundan, yeniden sıcak sermaye ihtiyacı duyduğunda, payları elden çıkartmak 

suretiyle bu sermaye akışını sağlayabilir ve yeniden halka açık anonim ortaklık 

niteliğine bürünebilir.  

 

3. Pay sahipleri çevresinin daraltılması amacıyla payın edinimi 

Anonim ortaklığı kendi paylarını satın almaya iten etkenlerden bir diğeri, 

alım sonucuna pay sahipleri sayısını, dolayısıyla çevresini daraltmak, böylece 

ortaklığın her bir pay sahibi için yapmakla zorunlu olduğu masrafları (shareholder 

servicing cost) indirebilmektir. Buradaki masraflar, pay sahiplerini genel kurul 

                                                                                                                                          
başta yönetsel hakları kendi adına kullanma imkânını haiz olamayacağı için, payı devralmaktan 
kaçınmaktaydı. Gerçi ortaklığın herhangi bir sebep göstermeksizin payı devralan kişiyi pay defterine 
kayıttan imtina edebilmesi, ortaklığa dürüstlük kuralına aykırı davranma hakkını bahşediyor kabul 
edilemeyeceğinden, yeni ortağın pay sahibi olarak kaydedilmesinin ortaklık çıkarlarıyla bağdaşmayacağının 
objektif nitelikteki sebeplerle ispatı aranmaktaydı (Bkz. Bürgi, Kommentar zum schwezerischen 
Zivilgesetzbuch, Bd. V. Obligationenrecht, Teil 5: Aktiengesellschaft, b-1: Rechte und Pflichten der 
Aktionäre (Art. 660-697), Zürich 1957, Art. 686 N. 29; Pulaşlı, Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri, 
Dayınlarlı, Ankara 1992, s. 126-127). Ne var ki bütün bu işlemlerin en azından bir yargılamayı gerektireceği 
ve sonuçta payın devrini güçleştireceği de kuşkusuzdu.  
İşte OR 686 hükmünde yer alan, herhangi bir sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina 
edilebileceği kuralı 1991 tarihli revizyon sırasında kanundan çıkartılmış, böylece bağlı nama yazılı payların 
devri kolaylaştırılmak suretiyle payını devretmek arzusundaki azınlık pay sahibinin (esasen çoğunluk pay 
sahibi zaten yönetime de hâkim olacağından, payını devretmesi durumunda devralan kişinin pay defterine 
kaydının yönetim kurulunca engellenmesi düşünülemez) durumu güçlendirilmiştir. Nitekim 1991 tarihli 
revizyon ile birlikte bağlam hükümlerinin gevşetildiği ve böylece azınlık pay sahiplerinin durumunun 
güçlendirildiği hükmün gerekçesinde de açıkça ifadesini bulmuştur (Bkz. Botschaft, 826). Şu halde 
Özdamar’ın yukarıda yer alan iddiasının aksine, İsviçre hukukunda bağlı nama yazılı payların anonim 
ortaklığın bizzat kendisi tarafından alınabilmesine ilişkin düzenleme, azınlığı koruyucu herhangi bir işlev ifa 
etmek amacıyla yapılmış değildir.  
Aslında payların ortaklık tarafından satın alınmasının azınlığı koruyucu bir işlev görmesi mümkündür. 
Gerçekten, sözgelimi Alman hukukunda, bir birleşmeye karşı çıkan azınlık pay sahibinin payının 
Umwandlungsgesetz § 29/I uyarınca satın alınması ve böylece azınlık pay sahibinin çıkarının korunması 
sağlanmış, AktG § 71/I (3)’te de bu işlemler, payın ortaklık tarafından geri anılabileceği hallerden biri 
olarak zikredilmiştir. 

156  Benckendorff, a.g.e., s. 65; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 51. 
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toplantısına çağırmak, kâr dağıtımı, ortaklığın durumu hakkındaki raporların 

sunulması için ortağa yapılacak bildirimlere ilişkindir157. Amerikan hukukunda bu 

tür bildirimler mektupla yapılmak zorunda olduğundan her bir pay sahibine verilen 

hizmetin maliyeti şirkete ortalama 12 ilâ 20 dolara tekabül etmektedir158. Sunulan bu 

hizmet bakımından ortağın şirketteki pay adedinin herhangi bir önemi olmaması ve 

yine Amerikan anonim ortaklıklarının çoğunun halka açık olup pay sahipleri 

sayısının genellikle binlerle ifade edilmesi nedeniyle verilen hizmet yüklüce bir 

maliyeti beraberinde getirmektedir. Bu maliyetin azaltılmasını sağlamanın yolu pay 

sahipleri çevresini daraltmaktan geçtiğinden, ortaklık kendi paylarını satın alma 

suretiyle küçük pay sahiplerini tasfiye etme imkânına kavuşabilmektedir. 

Şu var ki böyle bir saikin Türk hukuku bakımından gündeme gelmesi 

neredeyse imkânsızdır; çünkü hukukumuzda halka açık anonim ortaklıklardaki pay 

sahipleri yapılanması hiçbir şekilde Amerikan hukukunda olduğu gibi binlerle ifade 

edilebilecek sayıya ulaşmamaktadır. Öte yandan hukukumuzda, TK m. 368’de 

öngörülen, genel kurul toplantısına çağrının nama yazılı pay sahipleri ile hamiline 

yazılı paya sahip olup da bir payını ortaklığa tevdi ederek adresini bildiren pay 

sahiplerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılması yönündeki düzenleme özel bir 

hüküm niteliği taşıdığından, sözgelimi sermaye artırımı sırasında yeni pay alma 

hakkının kullanımını sağlamak159 veya kâr dağıtım kararı alınması ardından ortağa 

ne kadar kârın düştüğünü bildirmek gibi başkaca konularda da aynı şekle uyularak 

bir bildirimde bulunulması zorunluluğu yoktur. Kaldı ki SerPK m. 11/VI’te, 

borsalarda veya teşkilâtlanmış piyasalarda işlem gören nama yazılı pay senetlerinin 

sahipleri bakımından TK m. 368 kuralının uygulanmayacağı da hükme 

bağlanmıştır160. Bütün bu nedenlerle, hukukumuz bakımından pay sahiplerine 

                                                 
157  Kopp, a.g.e., s. 40; Doğan, Erwerb, s. 56. 
158  Bkz. Kopp, a.g.e., s. 40. 
159  Nama yazılı pay sahibine veya hamiline yazılı paya sahip olup bir payını ortaklığa tevdi ederek adresini 

bildiren pay sahibine yapılacak yeni pay alma hakkını kullanma davetinin TK m. 368’deki merasime uygun 
şekilde yerine getirilmek zorunda olmayıp yalnızca ortaklık ana sözleşmesinde belirlenen gazetelerde ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilânda bulunmanın TK m. 394’ün aradığı şartı yerine getirmek 
bakımından yeterli olacağı yönünde bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 148; Domaniç, a.g.e., s. 1024; 
Yıldız, Yeni Pay Alma, s. 238. Aksi yönde bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 445-446. 

160  Ancak SerPK m. 11/VI emredici bir kural olarak kabul edilemeyeceğinden, bir anonim ortaklık ana 
sözleşmesinde aksine bir düzenleme yapılarak, payları borsada veya teşkilâtlanmış piyasalarda işlem gören 
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yapılan bildirimlerin ortaklığa yüklü bir maliyet getirebileceğinden söz açarak bu 

ihtiyacı karşılamak amacıyla payın ortaklıkça satın alınması kurumuna başvurma 

zorunluluğunu duymak şimdilik olası görünmemektedir.  

 

4. Karşılıklı katılmayı gerçekleştirmek amacıyla payın edinimi 

İki ortaklığın birbirlerinin pay sahibi sıfatını taşımaları, diğer bir söyleyişle 

karşılıklı katılma161 gerçekleştirerek bir anlamda güç birliği yapmaları, belirli bir 

amaca ulaşılabilmesi için ortaklaşa çalışabilmesini, böylelikle düşünülen hedefe daha 

çabuk varılabilmesini sağlamak bakımından bazı durumlarda bir gereklilik 

oluşturabilmektedir.  

Üçüncü bir kişinin başlatabileceği düşmanca devralmaları önleyebilme 

ihtiyacı da yine iki ortaklığı karşılıklı katılmaya itebilecek bir diğer etken olarak 

ortaya çıkabilmekte, buna göre, bir anonim ortaklığın paylarının belirli bir kısmının, 

bu ortaklıkla menfaat birliği içindeki bir başka ortaklık elinde bulunması, düşmanca 

devralma girişimini düşünecek kişinin payları borsa üzerinden toplamak suretiyle 

ortaklığa egemen olmasının yolunu keseceğinden, böyle bir devralma girişimi baştan 

engellenebilmektedir162.  

İki ortaklık, bu ve benzeri amaçlara ulaşmanın yolu olarak karşılıklı katılma 

gerçekleştirebilmek için birbirlerinin paylarını satın almak durumundadırlar. Böyle 

bir satın almaya konu oluşturacak paylar ya sermaye artırımı yapılarak rüçhan 

haklarının payları devralacak kişiye kullandırılması yoluyla ihdas edilebilir veya 

ortaklık, daha önce kendi pay sahiplerinden geriye satın alarak hazırladığı bir paylar 

                                                                                                                                          
nama yazılı pay sahiplerine TK m. 368 uyarınca bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilebileceği gibi, 
aynı şekilde yeni pay alma hakkının kullanılabilmesi, kâr dağıtım kararı ardından pay sahibine ne kadar 
kârın düştüğünün bildirilmesi veya yine pay sahibine, bilgi alma hakkı kapsamında tanınabilecek çeşitli 
imkânların mektup suretiyle iletilmesine ilişkin bir ana sözleşme hükmünün geçerli olacağında kuşku yoktur 
(Nitekim yeni pay alma hakkı bakımından birçokları yerine bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 148). Ne 
var ki, yukarıda belirtildiği üzere, ülkemizdeki halka açık anonim ortaklıklardaki pay sahibi sayısı hiçbir 
şekilde çok geniş bir ortaklar çevresine kavuşmadığından, ana sözleşmeyle öngörülebilecek bu tür 
bildirimlerin ortaklığa maliyetinin de yine büyük rakamlara ulaşabilmesi, en azından bugünkü durum 
açısından olası değildir.  

161  Katılmanın ana-yavru ortaklık şeklinde gerçekleşmesi, başka bir söyleyişle, bir ortaklığın diğerine egemen 
olması durumunda ise iki ortaklığın güç birliği yapmasından değil, tek bir ortaklığın amacının 
gerçekleştirilebilmesi için birden fazla ortaklığın faaliyette bulunmasından söz edilebilir. 

162  Benckendorff, a.g.e., s. 67. 
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paketini diğer ortaklığa sunar. İlk yöntemin beraberinde getirebileceği, sözgelimi 

sermaye artırımına gerçekten ihtiyaç olmamasının işletme finansmanı bakımından 

ortaklığa gereksiz sermaye maliyeti getirmesi, sermaye artırımı ve rüçhan haklarının 

üçüncü kişiye kullandırılması kararına karşı iptal davası açılabilme tehlikesi vb. 

etkenler, karşılıklı katılmayı gerçekleştirmekte payların geri satın alınması yolunu 

benimsemeyi ortaklık bakımından daha cazip kılmaktadır. Aynı şekilde ortaklık, yeni 

şartların ortaya çıkışı ve karşılıklı katılmanın ortadan kaldırılması ihtiyacının 

belirmesiyle, kendi paylarını geri almak suretiyle karşılıklı katılmayı sona 

erdirebilme olanağına da kavuşabilmektedir163. 

 

5. Ortaklık çalışanların ortaklığa katılımını sağlamak amacıyla payın 

edinimi 

Anonim ortaklığın daha kârlı ve verimli faaliyet göstermesinde etkili 

olabilecek yollardan biri de, ortaklık yöneticileri ve çalışanları ile pay sahiplerinin 

aynı amacı paylaşmalarını sağlamaktır. Farklı bir anlatımla, ortaklık yöneticileri164 ve 

çalışanlarının, tıpkı pay sahipleri gibi ortaklığın elde ettiği kâra katılmak suretiyle bir 

menfaat elde edebilme olanağına kavuştuğu, dolayısıyla kendilerini şirketin sahibi 

olarak görebildikleri durumda, ortaklığa çok daha iyi bir hizmet vereceklerinde 

kuşku yoktur. Yönetici, çalışan ve pay sahipleri arasındaki bu ortak menfaat birliğini 

sağlamak ve anılan kişileri aynı yazgıya tâbi kılmak, geniş bir perspektiften 

bakıldığında nihaî anlamda tüm pay sahiplerinin daha fazla kâr elde edebilmelerine 

neden olacaktır.  

Diğer taraftan, ortaklık yöneticilerin ücretlerinin nakit olarak değil de bir 

kısım ortaklık payının kendilerine verilmesi yöntemiyle belirlenmesi, özellikle 

payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar bakımından bir başka avantajı daha 

                                                 
163  Benckendorff, a.g.e., s. 67 
164  Her ne kadar hukukumuz bakımından TK m. 312/II uyarınca yönetim kurulu üyeleri göreve başlamak için 

pay sahibi sıfatını kazanmak zorundaysa da, anılan hüküm gereği yalnızca bir payın iktisabı yeterli olduğu 
gibi söz konusu payı bir üçüncü kişinin inançlı işlem gereği yönetim kurulu üyesine devretmesi de mümkün 
bulunduğundan, TK m. 312/II hükmünden hareketle yöneticilerle pay sahiplerinin kader birliğinin 
kurulduğunu söylemek olanaksızdır. Kaldı ki TK m. 312/II son cümlesi gereğince, tüzel kişinin temsilcisi 
olarak veya TK m. 312/III’ün göndermesiyle bir kamu tüzel kişisini temsilen yönetim kuruluna seçilen bir 
kimsenin kendisinin pay sahibi sıfatını kazanması dahi gerekmediğini hatırlatalım. 
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beraberinde getirir. Bu halde yöneticiler, elde ettikleri gelirin artabilmesi için 

payların borsa değerini yükseltmek isterler, bu ise doğal olarak diğer pay sahiplerinin 

de malvarlıklarının çoğalmasını, bir başka ifadeyle de shareholder valuenün 

yükselmesini sağlar.  

Ortaklığın, yönetici ve çalışanları pay sahipleri zincirine dahil edebilmesi ya 

bir sermaye artırımı yaparak yeni paylar ihdası ya da kendi paylarını satın alması ve 

bunları yönetici ve çalışanlara sunması ile mümkün hale gelebilir. Bu iki yöntem 

birbiriyle karşılaştırıldığı ve ortaklığın sermaye artırımının, sözgelimi ortaklığın 

gerçekten ihtiyaç duymadığı bir özsermaye girişinin işletme finansmanı bakımından 

tüm sermayenin kârlılığını azaltabileceği vb. sakıncaları beraberinde getireceği göz 

önüne alındığında165, daha isabetli ve makul olanın payların ortaklık tarafından satın 

alınması olduğu görülür.  

Bununla birlikte özellikle kapalı anonim ortaklıklarda tersi bir durum da 

gerçekleşebilir, örneğin ortaklık yönetici ve çalışanları ile ortaklığın yolları 

ayrılabilir. Anılan halde payların geri satın alınması kurumu bu kez yönetici ve 

çalışanlarla kurulan pay sahipliği ilişkisini gidermek, böylece ortaklığın kapalı 

yapısını muhafaza edebilmek amacına hizmet eder166. 

 

6. Azınlıkta kalan pay sahiplerinin haklarını korumak ve ortaklıktan 

çıkmalarını sağlamak amacıyla payın edinimi 

Anonim ortaklık pay sahibinin, diğer ticaret ortaklıklarının aksine167, haklı 

sebebe dayalı olarak ortaklıktan çıkma imkânına sahip olmaması, bazı durumlarda 

azınlıkta kalan pay sahiplerinin haklarının nasıl korunacağı sorununu gündeme 

getirir. Özellikle bir ticaret ortaklığının diğeriyle birleşmesi veya konzern (şirketler 

topluluğu) çatısı altına girmesi durumunda, bu tür bir işleme karşı duran ortağın 

menfaat kaybına uğrama tehlikesi bulunduğu açıktır. Gerçi payları borsada işlem 
                                                 
165  Bu konuda bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, II, 2 ve 3. 
166  Greuter, Das Problem des Erwerbs eigener Aktien im revidierten Obligationenrecht, Diss., Emil Rüegg 

& Co., Zürich 1948, s. 37; ayrıca bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, III, 2. 
167  Bkz. Kollektif ortaklıkta haklı sebeple ortaklıktan ayrılmaya ilişkin TK m. 198 ve 201; limited ortaklıklar 

bakımından TK m. 551. 
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gören ortaklıklar bakımından, payı borsada satma imkânı bulunduğu müddetçe, 

birleşmeye karşı duran veya paydaşı olduğu ortaklığın konzern çatısı altına girmesini 

arzu etmeyen pay sahibinin menfaatinin zedelenmesi tehlikesinin, kapalı ortaklıklara 

nazaran bir ölçüde daha düşük olacağı da iddia edilebilir. Çünkü pay sahibi, hemen 

her durumda payı için borsada bir alıcı bulabileceğinden, dolaylı bir şekilde de olsa 

ortaklıktan çıkma hakkına sahip demektir. Bu durumda pay sahibinin kaybı, birleşme 

veya konzern çatısı altına girme işlemi ardından payın borsa değerinin düşmesi 

varsayımında, ortaya çıkan değer azalması olacaktır. Oysa kapalı anonim 

ortaklıklarda, azınlık pay sahibinin payını satma imkânı son derece sınırlı 

olduğundan, birleşme veya konzern çatısı altına girme işlemine karşı –birleşmeyi 

konu edinen genel kurul kararına karşı iptal davası açma olanağı veya konzern çatısı 

altına girildiğinde yeni yönetimin sorumluluğunu gündeme taşıma gibi imkânlar 

dışında– tamamen korumasızdır.  

İşte birleşme veya konzernleşme türü işlemlerde azınlık pay sahiplerinin 

korunması ve onların ortaklıktan, menfaatleri zarara uğratılmaksızın ayrılmalarını 

sağlamak amacıyla çeşitli hukuk sistemlerinde öngörülen düzenleme, bu pay 

sahiplerinin paylarının, ortaklık tarafından satın alınmasının yolunu açmaktır168. 

Böylelikle birleşmeyi veya konzern çatısı altına girmeyi arzu etmeyen pay 

sahiplerine, ortaklıktan bir tür “çıkma hakkı” tanınmak suretiyle, bu pay sahiplerinin 

menfaatlerinin zedelenmesi tehlikesinin önü de alınmış olur. 

Burada bir adım daha atılarak, herhangi bir birleşme veya konzernleşme 

durumu olmadığı halde, özellikle kapalı anonim ortaklıklarda azınlığın korunması 

bakımından çoğu zaman bir ihtiyaç olarak gündeme gelen, ortaklık yönetiminden 

memnun olmayan pay sahiplerine, belirli şartların varlığı halinde paylarını ortaklığa 

satarak ayrılma imkânının tanınması yönündeki düzenlemelerin yapılması da yine 

payın ortaklık tarafından edinilmesine cevaz verilmesi suretiyle 

gerçekleştirilebilir169. 

                                                 
168  Alman hukukunda bu konudaki düzenleme için bkz. AktG § 71/I, b. 3, Umwandlungsgesetz § 29; Amerikan 

hukukunda aynı yöndeki düzenlemeler konusunda bkz. Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 
Verlag Rechts und Wirtschaft, Heidelberg, 1991, N. 974 vd. 

169  Aslında bu tür bir düzenleme (örneğin bir zorunlu alım hakkı), pay sahipleri sözleşmeleri çerçevesinde, 
diyelim çoğunluk payı elinde bulunduranları, azınlık pay sahiplerinin satım hakkını kullandığı anda 
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IV. Diğer Sebepler 

Anonim ortaklık kendi paylarını, sermaye piyasası işlemleri gereğince de 

edinmek ihtiyacını duyabilir. Bu bağlamda payları borsada işlem gören ve aracılık 

faaliyetiyle uğraşan bir anonim ortaklık, alım-satım komisyonculuğu çerçevesinde 

(kendi namına ve müvekkili hesabına) müvekkiline hizmet verebilmek için, borsa 

üzerinden kendi paylarını satın alma imkânına sahip olmak durumundadır. 

Bunun dışında payların ortaklık tarafından edinilmesi, piyasa yapıcılığı 

(market-maker) işlevinin yerine getirilmesi için de bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar. 

Anonim ortaklık payları, borsa yanında bir de borsa dışı piyasalarda (over-the-

counter market) alınıp satılmaktadır. Borsa dışında pay alım-satımın yapıldığı bu 

alanda işlemler genellikle telefon, faks veya diğer elektronik araçlarla 

gerçekleştirilmektedir. Daha çok kredi kuruluşları ve kurumsal yatırımcıların işlemde 

bulundukları bu piyasa, borsa saatleri dışında işlem görülebilmesi nedeniyle özellikle 

yabancı yatırımcılar bakımından caziptir. Borsa dışı piyasanın en önemli 

karakteristik özelliği, piyasa yapıcılığıdır (market-maker) 170. Diğer bir söyleyişle, 

piyasada fiyatın oluşmasını, piyasa yapıcıları sağlar. Bunlar, ortaklığın paylarının 

alım veya satımı bakımından öngördükleri fiyatları piyasaya duyururlar ve böylece 

payın fiyatının da belirlenmesine neden olurlar. İşte ortaklık yapısını en iyi şekilde 

bildiği için payın değerini de yine en isabetli şekilde takdir etme imkânına sahip olan 

anonim ortaklıkların, kendi paylarını edinebilmesi imkânı, bu piyasalarda ihtiyaç 

duyulan piyasa yapıcılığı işlevinin yerine getirilmesinin yolunu açar.  

 

V. Değerlendirme 

Yukarıda sıralanan, payın ortaklık tarafından geri alınmasının ortaklığa ve 

pay sahiplerine sağlayabileceği yararlara yakından bakıldığında, bunların neredeyse 

                                                                                                                                          
paylarını satın almaları zorunluluğu şeklinde getirilerek, kapalı anonim ortaklıklardaki bu çıkma ihtiyacı, bir 
ölçüde giderilebilir. Ne var ki çoğu zaman ayrılmayı arzu eden pay sahibinin elindeki payların değeri, alım 
yükümlülüğü öngörülecek pay sahibinin ödeme gücünü aşan bir miktara denk gelecekse, pay sahipleri 
sözleşmesinde de taraflar bu tür bir yükümlülüğü öngörmekten kaçınacaklardır. Oysa ortaklığın mali gücü 
çoğu halde pay sahiplerinin kişisel mali güçlerinden üstün olacağından, bu tür bir alımı ortaklığın çok daha 
rahat gerçekleştirme imkânına sahip olabileceğini söylemek isabetsiz sayılamaz.  

170  Bkz. Beckendorff, a.g.e., s. 69. 
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tamamının etkin ve düzgün şekilde işleyen bir sermaye piyasasına ihtiyaç duyduğu 

görülür. Gerçekten, payın ortaklık tarafından özellikle işletme finansmanı politikası 

gereğince edinilmesi ihtiyacı, bu kapsamda “shareholder value”nün artırılması, payın 

borsa kurunun yüksek tutulması için her türlü finans aracından faydalanılması, 

ortaklık faaliyeti bakımından gerekli olmayan sermayenin varlığı durumunda bunun 

pay sahiplerine, daha kârlı yatırımlarda bulunulabilmelerini sağlamak amacıyla 

dağıtılması gibi, payın ortaklık tarafından geri alınmasını cazip kılıcı etkenlerin 

hemen tamamı sağlıklı bir sermaye piyasasında ortaya çıkar. Her şeyden önce böyle 

bir piyasada, ortaklık yöneticilerinin gelecekleri, payın borsa değerinin yüksek 

oluşuyla sıkı bir bağlantı içindedir ve bu nedenle yöneticiler, payın borsa kurunu 

yükseltmek amacıyla her türlü finansal yöntemi etkin biçimde kullanmanın 

zorunluluğunu duyarlar. Ortaklık yöneticilerinin ücretleri çoğunlukla nakit olarak 

değil, kendilerine ortaklık payı verilmesi şeklinde ödenir. Böylece payın borsa 

değerinin yükseltilmesi, yöneticinin de eline daha fazla ücretin geçebilmesinin 

yolunu açacağından, yöneticiler payın borsa kurunun yükseltilmesi için tüm finansal 

yolları denerler. Kaldı ki yöneticiler, pay sahiplerini memnun edici bir işletme 

politikası gütmezlerse bu durum yatırımcıların ortaklık payından kaçışına, 

dolayısıyla payın borsa değerinin düşmesine neden olur. Böyle bir kaçışın sonraki 

aşaması, gerçek değerinin altına inen payların borsa üzerinden düşmanca alımlar 

yoluyla sermaye piyasasındaki fırsatçı yatırımcılar (raider) tarafından toplanması ve 

bu kişilerin ortaklığa hâkim olmasını sağlar, bu ise doğal olarak beraberinde, 

ortaklığın payının değerini yükseltmeyi sağlayamayan mevcut yöneticilerin işlerini 

kaybetmeleri anlamına gelir.  

Diğer taraftan ortaklığın, sözgelimi her pay sahibini bilgilendirme vb. 

nedenlerle yaptığı masrafların yüksek rakamlara ulaşabilmesi de, ideal bir anonim 

ortaklık yapısına ihtiyaç duyar. Anonim ortaklıkların ortaya çıkışında, küçük 

yatırımların birikerek büyük miktarlardaki sermayenin bir araya toplanması, böylece 

küçük sermayedarların belki de hayal dahi edemeyecekleri bir sermaye gücünü 

toparlayarak büyük yatırımları gerçekleştirebilmelerine imkân tanıma düşüncesi 

yatar. Bunun en etkin işlediği yer, kapitalist sistemin beşiği olan ABD’dir ve oradaki 

anonim ortaklıklar, binlerle ifade edilebilen pay sahipleri sayısına ulaşır.  
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Halbuki ülkemiz sermaye piyasasında payların ortaklık tarafından alınmasına 

neden olucu bu tür etkenlerin birer ihtiyaç olarak ortaya çıkışı, çok yakın gelecekte 

olası gözükmemektedir. Gerçekten, ülkemizde payları borsada işlem gören anonim 

ortaklıkların hemen tamamı, sermayelerinin yalnızca cüz’i bir kısmını halka arz 

ettiklerinden, borsa üzerinden bir ortaklığı ele geçirme girişiminde bulunulmasına 

son derece az rastlanılabilir. Bu bakımdan yöneticilerin düşmanca alım sonucunda 

işlerini kaybetme tehlikesiyle yüzleşmeleri, bunu engellemek için de payların borsa 

değerini yüksek tutmaya çalışmaları bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaz. 

Daha önemlisi, ortaklıkların çoğu halen birer aile şirketi yapısında 

olduklarından, yöneticilerin ortaklığı çok etkin ve pay sahiplerinin menfaatini azamî 

oranda gözetir şekilde yönetmemeleri başkaca bir yaptırımı da beraberinde 

getirmemektedir. Böyle bir durumun, halka açık anonim ortaklılara getirebileceği en 

büyük yük, tekrar sermaye artırımına gidildiğinde, yeni paylar ikincil piyasadaki 

değeri üzerinden ihraç edileceğinden, bu değerin düşük olması durumunda daha az 

bir sermayenin toplanması olarak karşımıza çıkar. Oysa sözgelimi ortaklığı etkin 

yönetmedikleri için yöneticilerin işlerinden olmaları gibi bir durumla 

karşılaşılmayacağından, yöneticilerin “shareholder value”yü yükseltici bir yönetim 

anlayışını benimsemelerini, böylelikle payın borsa kurunu en üst seviyede tutabilmek 

için her türlü finansal yolu kullanmalarını beklemek mevcut durum içerisinde biraz 

hayalci bir yaklaşım olur.  

Ne var ki, payın ortaklık tarafından geri alınması kurumunun, bugünkü 

durum bakımından da bazı ihtiyaçları karşılayabileceğinde kuşku yoktur. Özellikle 

payları borsada işlem görmeyen halka kapalı anonim ortaklıklarda gündeme gelen en 

önemli sorunlardan biri, azınlık pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma imkânından 

yoksun oluşlarıdır. Hele hele Yargıtay’ın TK m. 469/II’yi, isabetsiz bir şekilde, 

emredici hüküm olarak nitelendirmesi171, halka kapalı anonim ortaklıklarda azınlık 

konumundaki pay sahiplerinin (ki bu tür ortaklıklarda sermayenin % 49’9u 

oranındaki payı elinde bulunduran pay sahibi dahi azınlık konumundadır) ortaklık 

                                                 
171  Örnek olarak bkz. Yarg. 11. HD’nin 22.01.1976 tarih ve 5897/321 sayılı kararı (karar metni için bkz. 

Moroğlu/Kendigelen, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 8. Bası, Beta, İstanbul 
2004, s. 439-440). 
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kâr elde etse bile bundan çoğu zaman yararlanamamasına neden olmakta ya da 

azınlığın, uzun bir yargılama süreci sonucunda hakkına kısmen kavuşabilmesine 

imkân tanımaktadır. Böyle bir durumda pay sahibi, paylarını satarak ortaklıktan 

ayrılma yolunu da kullanamamakta, çünkü bu payları satın almayı arzulayacak bir 

alıcı bulabilmek de mümkün olamamaktadır. Halbuki Amerikan hukukunda sıklıkla 

kullanılan ve Avrupa Birliği’nin anonim ortaklıklara ilişkin 2. Konsey Yönergesi’nde 

de çıkartılmasına izin verdiği “geri alınabilir paylar” (redeemable shares – 

rückerwerbbare Aktien) kurumuna172 hukukumuzda da olanak tanınması, bu alanda 

azınlığın haklarının korunması bakımından önemli bir ihtiyacı karşılayabilir. 

Payların ortaklık tarafından geri alınabilmesi imkânı, kapalı anonim 

ortaklıklar açısından bir başka ihtiyaca da hizmet edebilir; bağlı nama yazılı payların 

varlığı durumunda, paylarını satarak ortaklıktan ayrılan bir pay sahibi yerine yeni 

gelecek kişinin ortaklığa karşı pay sahipliği sıfatının kazanılmasının engellenmesi 

için ortaklığın bir alım teklifinde bulunabilmesi, hem mali güç bakımından payın 

alınmasını kolaylaştırır, hem de ortaklığın ayrılma sonrasında iç dengelerinin 

bozulmamasına olanak sağlayabilir. Şu halde, halihazır yapılanma içerisinde, kapalı 

anonim ortaklıklar açısından payların ortaklık tarafından geri alınması, özellikle 

azınlık pay sahiplerinin veya ortaklık yapısının korunması için önemli birer işlev 

görebilir.  

Her ne kadar biraz önce anılan nedenlerle, Türk uygulamasında payları 

borsada işlem gören anonim ortaklıklar bakımından payların geri satın alınması 

kurumunun, en azından çok yakın bir gelecekte, onsuz olmaz bir niteliğe 

bürünmeyeceği açıksa da, dünya ekonomisinde artık etkilerini iyice gösteren 

küreselleşme rüzgârlarının, er ya da geç Türkiye’de de hissedileceği, bunun 

sonucunda dünya çapında faaliyet gösteren yabancı menşeli büyük anonim 

ortaklıkların yerli ortaklıklarla rekabet içine girmelerinin, ister istemez yerli 

ortaklıkların da daha sağlam bir finansal yapıya kavuşmasında itici bir güç 

oluşturacağı söylenebilir. Yerli ortaklıkların finansal bakımdan daha güçlü ve sağlam 

bir yapıya kavuşmalarının yolunun ise, herhalde anonim ortaklık fikrinin ortaya 

                                                 
172  Bu konuda bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 8, II, 8. 
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çıkışındaki, küçük sermaye birikimlerini bir araya getirerek büyük yatırımları 

gerçekleştirebilmek düşüncesine dönmekten, bir diğer söyleyişle payların geniş halk 

kitlelerine yayılmasının sağlanmasından geçtiği kuşkusuzdur. Bu şekilde ekonomik 

yönden daha güçlü bir anonim ortaklık meydana getirme düşüncesi, ister istemez 

ortaklıkların kurumsal yönetim anlayışına kavuşması ve sağlıklı bir sermaye 

piyasasının oluşmasını tetikler. Dolayısıyla böyle bir yapılanma, tıpkı ABD 

uygulamasında görüldüğü gibi, payların ortaklık tarafından geri alınmasının özellikle 

işletme finansmanı açısından gerekli ve vazgeçilmez bir enstrüman olarak ortaya 

çıkışına zemin hazırlar. Nitekim Alman hukukunda 1998 yılında yapılan değişiklikle 

payların ortaklık tarafından geri alınmasına cevaz verilmesinin arkasında yatan 

düşünce, Alman anonim ortaklıklarının işletme finansmanı bakımından bu imkândan 

mahrum kalmasının, uluslararası arenada diğer ülke anonim ortaklıkları ile girişilen 

yarışta, Alman ortaklıklarının yara almasına neden olduğu ve bunun giderilmesinin 

sağlanması gerektiğidir173.  

Özetle, payların ortaklık tarafından geri alınması kurumunun ortaklık ve pay 

sahipleri bakımından getireceği yararlar göz önünde tutulduğunda, TK’da yer alan 

paylarının ediniminin sert şekilde yasaklanması yönündeki ilkeden dönülmesi 

gerektiği de kendiliğinden ortaya çıkar. Kaldı ki aslında TK’daki bu yasaklayıcı 

düzenlemenin, kanunun kabul edildiği tarihlerde uygulamada ortaya çıkan 

ihtiyaçlardan, diğer bir anlatımla, payın ortaklık tarafından geri alımının o dönemde 

anonim ortaklıklarca sıklıkla kullanılması sonucunda gündeme gelen 

olumsuzlukların haklı olarak bertaraf edilmesi gerektiği düşüncesinden 

kaynaklanmadığı dikkate alındığında, kanun koyucunun bu gereksiz yasaklamayı 

daha fazla muhafaza etmesini isabetli kılacak bir neden de yoktur. Elbette bu 

serbestliği sağlayıcı düzenlemenin, payın ortaklık tarafından ediniminin beraberinde 

ortaklık, pay sahipleri, alacaklılar ve sermaye piyasası bakımından getireceği sakınca 

ve tehlikeleri de önleyici hükümlere yer vermesi gerektiği kuşkusuzdur. Bu 

bakımdan, kurumun beraberinde getireceği sakıncaların neler olabileceğini 

incelemek gerekir. 

                                                 
173  Bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 6, V. 
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§ 5. Payın Ortaklık Tarafından Geri Alınmasının Beraberinde Getirdiği 

Sakınca ve Tehlikeler 

Her ne kadar anonim ortaklığın kendi paylarını edinebilmesi beraberinde, 

özellikle ortaklığın daha sağlam bir finansal yapıya kavuşmasını sağlamak, işlevsel 

bir sermaye piyasası oluşturabilmek ve nihai plânda pay sahiplerinin kârlılığını 

artırmak için gerekli pek çok imkân sunabilmekteyse de, madalyonun diğer yüzünde 

yer alan, edinimin neden oluşturabileceği sakıncaların görmezden gelinmesi de 

elbette mümkün değildir. Nitekim Kıta Avrupası hukuklarında çok uzunca bir dönem 

ortaklığın kendi paylarını edinebilmesinin bünyesinde barındırdığı bu sakıncaların 

ortaya çıkardığı korku, edinimin sağladığı yararların hep göz ardı edilmesine neden 

olmuştur.  

Bu durumda incelenmesi gereken, ortaklığın kendi paylarını edinmesinin ne 

tür sakıncaları beraberinde getireceği ve esasen bu sakıncaların, ortaklığın kendi 

paylarını edinmesini yasaklamayı haklı kılıcı bir nitelik taşıyıp taşımadığı ve söz 

konusu olumsuzlukların anonim ortaklık hukukunun başkaca kurumlarıyla 

giderilmesine imkân bulunup bulunmadığıdır.  

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi, ortaklık alacaklıları, pay 

sahipleri, ortaklığın bizzat kendisi ve sermaye piyasası olmak üzere dört ayrı menfaat 

grubu üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek niteliktedir.  

 

I. Ortaklık Alacaklıları Bakımından Ortaya Çıkabilecek Sakıncalar 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin oluşturacağı sakıncaların 

başında, bu yöntemle ortaklık alacaklılarının yegâne güvencesi niteliğindeki ortaklık 

sermayesinin azaltılacağı, böylelikle tam olarak tatmin edilemeyen alacaklıların 

zarara uğrayabileceği düşüncesi zikredilir174. Aslında, ortaklığın kendi paylarını 

edinmesiyle birlikte gerçekte neyi iktisap etmekte olduğu sorununa yakından 

bakıldığında, bu düşüncenin çok da haksız sayılamayacağı söylenebilir. Gerçekten, 

                                                 
174  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, I.  
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yukarıda ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere175, her ne kadar anonim ortaklık, kendi 

paylarını geri aldığı sırada dış görünüş itibariyle bir edimler değiş-tokuşu 

gerçekleştirmekteyse de, esasında bu işlem sonucunda gerek ortaklık alacaklıları, 

gerekse pay sahipleri bakımından anlam taşıyacak herhangi bir ekonomik değeri 

iktisap etmez. Paylar ortaklık elindeyken yalnızca içi boş birer hukukî çerçeve 

niteliğindedirler ve payın edinimiyle birlikte ortaklığın aslında edindiği tek şey, 

payları yeniden elden çıkartmak suretiyle ortaklığa yeni sermaye girişi sağlama 

şansıdır. Oysa böyle bir imkâna ortaklık zaten her zaman sahiptir; yapılacak bir 

sermaye artırımı işlemiyle de yeni sermayenin ortaklık malvarlığına dahil olması 

kolaylıkla sağlanabilir. Şu durumda, ortaklığın kendi payını edinimiyle yapılan, tıpkı 

kâr dağıtımında olduğu gibi, pay sahiplerine bir malvarlığı aktarımı 

gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. 

O zaman, ortaklığın kendi payını edinmesinin, alacaklıların güvencesi 

niteliğindeki sermayeyi gerçekten zarara uğratıp uğratmadığı konusundaki 

çıkarımlara, söz konusu sermayenin çerçevesinin ne olduğu sorununu çözerek 

başlamak gerekir. Yukarıda ayrıntısıyla değerlendirildiği üzere176, kanun koyucunun 

alacaklıları korumak amacıyla dokunulmazlık zırhı giydirdiği ortaklık malvarlığı, 

yalnızca kanunen bağlı malvarlığı unsurlarından oluşur. Bunun dışındaki tüm 

malvarlığı değerleri, kâr dağıtımı yoluyla pay sahiplerine pekâlâ aktarılabileceğine 

göre, dağıtılabilir bu unsurların, yine bir malvarlığı aktarım yöntemi olan “payın 

edinimi” yoluyla ortaklara ulaştırılması arasında, ortaklık alacaklılarının korunması 

açısından, herhangi bir farklılık gözetilemez.  

Demek ki payın edinimi sırasında pay sahiplerine aktarılmakla ortaklık 

alacaklılarının zarara uğramasına neden olan ortaklık malvarlığı, kanunen bağlı 

malvarlığıdır. Diğer bir söyleyişle, payın edinimi işlemi sırasında ortaklığın yapması 

gereken ödemeler ancak kanunen bağlı malvarlığı değerlerinden karşılanacak olursa 

alacaklılar zarara uğratılır. Buna karşılık, edinim karşılığında yapılacak ödemelerde 

bu malvarlığı değerlerine dokunulmadığı sürece, alacaklılar zararına bir işlemin 

                                                 
175  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 3 ve 4. 
176  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
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gerçekleştirildiğinden söz edilemez. O nedenle öğretide ileri sürülen, payın edinimi 

sırasında pay sahibine yapılan ödemelerde kanunen bağlı malvarlığı değerlerine 

dokunulmadığı halde, payın rayiç bedeli üzerinde bir ödemede bulunulmuşsa, bu 

değer farklılığının da yine sermayenin iadesi yasağına takılacağı yönündeki 

düşünceyi177 isabetli görmek de mümkün değildir.  

Görüldüğü üzere, anonim ortaklığın kendi paylarını edinimi, başlıbaşına 

ortaklık alacaklılarını zarara uğratıcı bir nitelik taşımaz; sorun, bu işlem sırasında 

yapılması gereken ödemelerin hangi malvarlığı unsurlarından karşılanacağına 

özgülenmek gerekir. Hatta aslında ortaklığın kendi payını edinimi nedeniyle 

oluşabilecek sakıncanın, ortaklığın herhangi bir hukukî işlem kılıfı altında pay 

sahibine yapabileceği bir “örtülü sermaye aktarımı”yla kıyaslandığında, çok daha az 

zararsız olduğu da söylenmek gerekir. Gerçekten, diyelim ortaklık, herhangi bir pay 

sahibiyle bir alım-satım, kiralama vb. sözleşme akdedebilir ve burada, sözleşme 

konusuna, gerçek değerinin üzerinde bir bedel ödemek ve üstelik ödenecek bu bedeli 

de kanunen bağlı malvarlığı unsurlarından karşılamak suretiyle, sözleşmenin karşı 

tarafına örtülü şekilde bir sermaye aktarımında bulunabilir. Üstelik ortaklığın 

yapacağı bu işlem, çoğu halde, diğer pay sahipleri veya ortaklık alacaklılarının 

bilgisinden rahatlıkla uzak tutulabilir. İşte, payın ortaklıkça edinilmesi açık bir 

malvarlığı aktarımı oluşturduğundan ve bu işlem, ne pay sahipleri, ne de ortaklık 

alacaklılarından saklanabileceğinden, örtülü sermaye aktarımlarıyla 

karşılaştırıldığında, bu yolla ortaklık alacaklılarının zarara uğratılması tehlikesinin 

çok daha düşük olduğu söylenebilir. 

O halde, payın ediniminin alacaklıları zarara uğratabileceği sorununa ilişkin 

çözümü, TK’nın mevcut düzenlemesinden farklı olarak, bu işlemi yasaklamakta 

değil, edinim sırasında kullanılabilecek malvarlığı değerlerinin neler olacağını 

belirlemekte aramak gerekir. Payın edinimi sırasında ortaklık tarafından yapılacak 

ödemelerde yalnızca dağıtılabilir malvarlığı değerlerinin kullanılabileceği yönündeki 

bir hüküm, bu konuda yeterli açıklığı sağlar. Böyle bir sınırlamaya karşın, ortaklığın 

                                                 
177  Bu düşüncede bkz. Özdamar, a.g.e., s. 79; Çeliktaş, a.g.e., s. 134-135; Doğan, Erwerb, s. 72 vd.; aynı 

yazar, Eren Armağanı, s. 474. 
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kendi paylarını ediniminin yine de ortaklık malvarlığını alacaklılar zararına 

azaltabileceği yönündeki bir düşünce artık isabetli görülemez. 

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir sorun, henüz bedeli tamamen 

ödenmemiş payların ortaklık tarafından edinilmesiyle alacaklıların zarara uğratılması 

tehlikesidir. Şöyle ki, anonim ortaklık hukukunda sermayenin korunması ilkesinin 

zorunlu ön aşamasında sermayenin tedariki (sağlanması) ilkesi kendisine yer bulur 

ve bu ilke, ortaklıkların başlangıçta taahhüt ettikleri sermaye payının tam olarak 

ortaklığa getirilmesini hedef tutar. Eğer ortaklık henüz bedeli tamamen ödenmemiş 

payları edinecek olursa, bu durumda alacaklı ve borçlu sıfatı ortaklıkta 

birleşeceğinden (BK m. 116), ödenmemiş sermaye payı borcunun sona ermesi 

durumu ortaya çıkar, böylelikle de alacaklıların güvencesini oluşturan “sermaye”nin, 

tam olarak teşekkül ettirilmemesi sakıncasıyla yüz yüze gelinir. Ne var ki bu sorun 

da çözümsüz değildir; payın edinimi konusunda ortaklığa verilecek ruhsatın, yalnızca 

bedeli tamamen ödenmiş paylara özgülenmesi, bu sakıncayı bertaraf eder.  

 

II. Pay Sahipleri Bakımından Ortaya Çıkabilecek Sakıncalar 

Payların ortaklık tarafından geri alımının belki de en fazla etkileyeceği 

ilişkiler, ortaklığın iç yapılanmasına ilişkin olanlardır. Ortaklığın kendi paylarını 

satın alması enstrümanı, ortaklık yönetiminin eline, ortaklığın iç işleyişine müdahale 

edebilmek konusunda geniş bir kapıyı açabilir ve üstelik yönetim, bu işlemi 

gerçekleştirirken, doğrudan kendisine ait olmayan, dolaylı şekilde tüm pay 

sahiplerinin mülkiyetinde bulunan bir büyük finansal güçten yararlanabilir.  

Öte yandan, anonim ortaklığın kendi payını edinmesiyle esasında pay 

sahiplerine bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirdiği dikkate alındığında, yöntemin 

beraberinde taşıyacağı en büyük sakıncalardan bir diğerini, bu malvarlığı aktarımı 

sırasında bazı pay sahiplerine iltimasta bulunulmasının oluşturduğu görülür. Oysa 

kanun koyucunun, pay sahiplerine yapılacak malvarlığı aktarımı için olağan yöntem 

olarak belirlediği kâr dağıtımında, pay sahipleri arasındaki eşit işlemi gözetici bir 

düzen kurmayı amaçladığı göz önünde tutulduğunda, payın edinimi yoluyla 
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gerçekleştirilen malvarlığı aktarımlarında da aynı ilkeye uygun davranılması 

gerektiğinde kuşku yoktur.  

Bu durumda incelenmesi gereken, payın edinimi kurumunun, anonim ortaklık 

yönetimine ortaklığın iç işleyişine ne tür bir müdahale imkânı tanıyabileceği ve gerek 

bu yönetsel gücün kötüye kullanımını, gerekse payın edinimi yoluyla pay sahipleri 

arasında yapılacak olan bir adaletsiz malvarlığı dağıtımını engelleyici herhangi bir 

hukukî imkânın bulunup bulunmadığıdır. Diğer bir anlatımla, acaba payın edinimi 

kurumunun ortaklık içi ilişkiler bakımından kötüye kullanılabilirliği, bu kurumun 

tamamen yasaklanması için haklı bir gerekçe olarak görülebilir mi? Bu tür kötüye 

kullanımların başkaca hukukî yollarla engellenmesi mümkün değil midir? 

 

1. Yönetimin, ortaklığın iç dengelerine müdahale edebilmesi 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin ortaklık yönetimi bakımdan 

ortaya çıkarabileceği sakıncaların ilki, genel kurul toplantılarında, bu paylara ilişkin 

oy hakkının kullanılması178 suretiyle ortaklık içi yönetim dengelerine müdahale 

edilebilme imkânıdır. Ortaklığın elindeki bu payların halen bir oy hakkını haiz 

olduğunun kabulü durumunda, bu oy hakkını ortaklık yönetim kurulu –ve elbette çok 

doğal olarak kendi menfaatine– kullanacak, böylelikle yönetim kuruluna, bedelini 

ödeyerek kazanmadığı bir oy gücü verilerek, yönetimdeki etkinliğini artırma imkânı 

tanınmış olacaktır. Gerçi hukukumuz bakımından bugün için söz konusu sakıncanın 

pek büyük bir önem taşımadığı ileri sürülebilir; zira kanun koyucu TK m. 329’da –

tıpkı kaynak kanunlarda olduğu gibi179– edinilen payların ortaklığa herhangi bir 

yönetsel hak tanımayacağını açıkça hükme bağladığından, yönetim kurulunun, bu 

paylara ilişkin yönetsel hakları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmasının 

önünün kesildiği söylenebilir.  

Ne var ki anılan sakınca, salt ortaklığın doğrudan kendi elinde bulundurduğu 

paylar nedeniyle ortaya çıkmaz. Gerçekten, ortaklığın kendi paylarını edinmesinin 

                                                 
178  Ortaklığın kendi paylarının hukukî niteliği ve esasında bu paylardan kaynaklanan yönetsel hakkın bulunup 

bulunmayacağı konusunda ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 5. 
179  Alman ve İsviçre hukukundaki durum için bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 6 ve § 7. 
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ortaklık yönetimine hak etmedikleri bir oy gücü sağlaması imkânı, ortaklığın sadece, 

doğrudan doğruya kendi paylarını edinmesi sayesinde oluşmaz. Ortaklık şayet kendi 

paylarını, bir yavru ortaklık aracılığıyla edinirse, bu halde de ortaklık yönetiminin, 

bedelini ödeyerek sahip olmadığı bir gücü, menfaati doğrultusunda kullanma 

tehlikesi bulunmaktadır. Nitekim uygulamada, anonim ortaklıkların bu şekilde 

dolaylı olarak edindikleri kendi paylarından kaynaklanan oy haklarının 

kullanılmasına, böylelikle de hâkim ortaklık yöneticilerinin, hak etmedikleri şekilde 

ortaklığı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetebilmek için gerekli gücü 

sağlamalarına rastlanabilmektedir180. Gerçi ortaklığın bu şekilde dolaylı olarak 

edindiği paylardan kaynaklanan oy haklarının da, doğrudan edinilen paylara ilişkin 

yazgıya tâbi tutulması, bu bakımdan sözgelimi Türk hukuku açısından, yavru 

ortaklık eliyle edinilen payların da –tıpkı hâkim ortaklığın doğrudan edindiği kendi 

paylarında olduğu gibi– yavru ortaklığa yönetsel hakları, dolayısıyla oy hakkını 

kullanma imkânının tanınamayacağı haklı olarak savunulabilir181. Ne var ki ortaya 

çıkan bu sorunun çözümünü öğreti ve yargı kararlarına bırakmaktansa, her halde 

yapılması gereken, söz konusu sakıncanın, pozitif bir düzenlemeyle birlikte 

tereddütsüz şekilde bertaraf edilmesidir182.  

Ortaklık yönetiminin, payın edinimi kurumuyla ortaklık içi dengelere 

müdahalesi tehlikesi, sadece bu paylardan kaynaklanacak oy hakkını kullanmasına 

bağlı değildir. Yönetimin, bazı pay sahiplerinin paylarını satın alması, böylelikle bu 

payların ortaklık elinde kaldıkları sürece oysuzlaşmasıyla183 birlikte, geriye 

kalanların oy oranlarının yükseltilmesini sağlaması yoluyla da ortaklık içi dengelere 

etki etmesi mümkündür. Elbette bu durum, anonim ortaklık genel kurulunda alınacak 

kararlarda toplam oy sayısının, esas sermayeye göre değil de tedavüldeki paylara 

göre belirlendiğinin kabulü olasılığında geçerlilik taşır. Anılan olasılıkta, ortaklık 
                                                 
180  Örnek bir olay için bkz. Yasaman, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile İlgili Makaleler, 

Mütalâalar, Bilirkişi Raporları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, 105 vd. 
181  Nitekim Türk hukuku bakımından bu yöndeki kabul konusunda bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, II. 
182  Nitekim Alman hukukunda AktG § 71 d; İsviçre hukukunda OR Art. 659b ile konu pozitif bir düzenlemeyle 

çözüme kavuşturulmuştur.  
183  Kavram için bkz. Teoman, “Oy Hakkından Yoksun Pay Sahiplerinin Karara Katılmış Bulunmaları 

Nedeniyle Açılan İptal Davasında, Anonim Ortaklık Bu Katılmanın Oylama Sonucunu Etkilemediği 
Savunmasını Yapamaz”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. II (1982-2001), Beta, 
İstanbul 2001, s. Oydan Yoksun Pay Sahiplerinin Karara Katılmaları, s. 4. 
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yönetimi bazı payları satın alınca, paylarını elinde bulundurmaya devam edecek olan 

hâkim ortak veya ortaklar grubunun oy oranı –ortaklık elindeki payların 

oysuzlaşması nedeniyle– yükseleceğinden, bu ortaklar, daha önceden tek başlarına 

alma imkânını bulamadıkları kararları alabilecek güce de kavuşmuş olurlar184. 

Aslında ortaklık yönetiminin de yine hâkim pay sahibi tarafından oluşturulacağı 

dikkate alındığında, payın edinimi yoluyla hâkim pay sahibinin, ortaklık içindeki 

konumunu daha da güçlendirebileceği görülür. Üstelik bu işlem için gerekli 

finansman, hâkim pay sahibinin kendi malvarlığından değil, bizzat ortaklık 

malvarlığından karşılanmaktadır.  

Öte yandan yönetim bu yolla, yönetime karşı muhalif olan pay sahiplerini, 

paylarını ortaklıkça satın alarak tasfiye etmek yoluna da gidebilir185. Hatta böylece 

yönetim, –azınlık haklarının kullanımının, tedavüldeki paylara değil de esas 

sermayeye göre belirlendiği bir sistemde– azınlık haklarını kullanabilmek için birden 

fazla pay sahibinin bir araya gelmesine ihtiyaç bulunmaktaysa, bunlardan sadece bir 

kısmının paylarını satın alarak, artık azınlık haklarının kullanılmasını dahi engelleme 

imkânına kavuşabilir.  

Nihayet ortaklık yönetimi, edindiği ortaklık paylarını elden çıkartırken, bu 

payları kendisine yakın gördüğü kişilere satarak yine yönetimdeki durumunu 

güçlendirme olanağını bulabilir.  

Görüldüğü üzere tüm bu olasılıklarda yönetimin, ortaklıktaki durumunu 

güçlendirmek amacıyla kullanacağı yöntem, payın ortaklık tarafından edinimi 

kurumudur ve bu iş için kullanılacak finansal kaynaklar da, bizzat ortaklığın kendi 

malvarlığı değerleridir. Doğal olarak böyle bir kötüye kullanımın önüne geçilmesi 

bakımından akla gelebilecek başat tedbir, ortaklığın paylarını edinmesini kökten 

yasaklamaktır. Oysa aynı sakıncaların –belki tamamiyle ortadan kaldırılamasa bile– 

anonim ortaklık hukukunun diğer başkaca kurumlarına başvurularak giderilmesi de 

mümkündür. Bu noktada çare olarak düşünülebilecek başlıca çözüm yolları, payın 

edinimi sırasında ortaklar arası eşit işlem ilkesinin etkin şekilde uygulanması ve 

                                                 
184  Benckendorff, a.g.e., s. 89; 
185  Wastl/Wagner/Lau, a.g.e., s. 63. 
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kurumu kötüye kullanan yönetim kurulu üyelerinin, hukukî ve cezaî sorumluluğunun 

özel olarak düzenlenmesidir186. Kurumun kökten yasaklanmasından ziyade pay 

sahiplerinin menfaatlerinin diğer yollarla koruma altına alınmaya çalışılması, 

böylelikle, tersten bir bakışla, ortaklığa önemli finansal imkânlar tanıyabilecek olan 

payın edinimi kurumundan187 ortaklığın mahrum kalması sakıncasını bertaraf etmiş 

olur. 

 

2. Pay sahipleri arasında eşit işleme aykırı davranılabilmesi 

Anonim ortaklığın kendi payını edinmesi işleminin, özünde, pay sahibine 

yapılan bir malvarlığı aktarımı niteliğinde olduğu dikkate alındığında, bu aktarım 

gerçekleştirilirken pay sahipleri arasında bir denge gözetilmesi gerektiği de 

kendiliğinden ortaya çıkar. Kuruluşta veya sermaye artırımında katılım paylarını 

ortaklığa getirerek ortaklığın elde edeceği kâr ve zararı paylaşma konusunda bir 

kader birliği yapmakla aynı riski üstlenen pay sahiplerinin, ortaklığın malvarlığının 

dağılımına eşit şekilde katılımlarının sağlanmasının188 doğruluğunda kuşku yoktur. 

Nitekim kanun koyucunun, ortaklara yapılacak malvarlığı aktarımının olağan 

yöntemi olarak öngördüğü “kâr dağıtımı”na ilişkin hükümlerinin düşünsel arka 

plânında, bu anlamda pay sahiplerine yapılacak dağıtımın şeklini belirlemede (TK 

455) ve dağıtıma karar verecek organ olarak münhasıran genel kurulu 

yetkilendirmede, pay sahipleri arasındaki bu eşitliğin korunması amacı yatmaktadır.  

İşte, ortaklığın kendi paylarını edinmesi hakkında yönetim kurulunun eline 

verilecek bir imkânın pay sahipleri bakımından mali açıdan ortaya çıkarabileceği en 

önemli sakınca, yönetimin bu olanaktan yalnızca bir kısım pay sahiplerini 

yararlandırması, böylelikle ortaklığa getirdikleri katılım payları ile üstlenilen riskin 

geriye kalan pay sahiplerinin üzerine yıkılmasıdır. Gerçekten, ortaklığın, yönetim 

kuruluna yakın pay sahiplerinin paylarını, bedellerini tamamen ödeyerek satın 

alması, hatta bazen pay bedeli üzerinde bir prim de ödeyerek payları edinmesi 
                                                 
186  Benckendorff, a.g.e., s. 90. 
187  Payın ortaklıkça ediniminin beraberinde getireceği faydalar konusunda bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4. 
188  Elbette imtiyazlı paylar kurumu gibi kanunen pay sahipleri arasında, elde edilen kâra katılmada eşitliği 

bozmaya imkân tanınan ayrık durumların varlığı saklıdır.  
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durumunda, bu pay sahipleri getirdikleri katılma paylarını ziyadesiyle geri alarak 

ortaklıktan çıkma imkânına kavuşabilirken, geriye kalan pay sahiplerinin katılma 

paylarının yazgısı, ortaklığın mali durumuna bağlı kalmaya devam eder. Bu şekildeki 

edinim işleminin özellikle ortaklığın bir kriz dönemine yakın zamanda yapılması, 

geriye kalan pay sahiplerinin ortaklığın tüm zararını üstlenmeleri anlamını taşır ve 

krizin sonunda diyelim ortaklığın iflâsı, mali sonuçlarını sadece ortaklıkta kalan pay 

sahipleri üzerinde hissettirir. Sonuçta, sermayeye katılımla aynı riski paylaşan pay 

sahiplerinin yönetime yakın olan kısmı korunmuşken, diğer kısmı zarara uğratılmış 

olur.  

Öte yandan, yönetimin, elde edilen payları elden çıkartırken keyfi davranması 

ve ortaklar arasında bir eşitlik gözetmemesi de bu kez bir başka yönden pay sahipleri 

arasında dengesizlik oluşturabilir; bu sayede yönetim, payların elden çıkartılması ile 

birlikte ortaklık içi dengelere etkin bir şekilde müdahale imkânına sahip hale gelir.  

Şu var ki anılan sakıncayı etkisizleştirecek çareler de yok değildir. Payın 

edinimi kurumuyla ortaklar arasında adaletsiz işlemlerde bulunulmasını önlemenin 

yolu, eşit işlem ilkesinin189 etkin şekilde uygulanmasıdır. Diğer bir söyleyişle, gerek 

payın edinimi, gerekse edinilen payların elden çıkartılması sırasında eşit işlem 

ilkesine uygun davranılması sağlandığında, kurumun, pay sahipleri arasında 

adaletsizliğe neden oluşturacak bir araç işlevi görmesi tehlikesi de savuşturulmuş 

olur. Bu amaçladır ki örneğin AktG § 71/I bent 8’de, doğrudan AktG 53a’ya (eşit 

işlem ilkesine) atıfta bulunularak payların gerek ortaklıkça satın alınması, gerek 

elden çıkartılmasında eşit işlem ilkesinin uygulanması gereği vurgulanmaktadır. 

Soruna bu çerçeveden bakıldığında, eşit işlem ilkesi yönünden yapılacak bir 

değerlendirmede, payın edinimi için kullanılan yöntemler arasında da bir ayrım 

yapılması gerektiği görülmektedir. Buna göre, ortaklığın kendi paylarını almakta 

borsa üzerinden alım yöntemini kullanması durumunda, anonim nitelikte bir işlem 

gerçekleştirildiği ve satım bedeli olarak payın borsa değeri ödeneceği, dolayısıyla 

                                                 
189  Pay sahiplerinin eşit şartlar altında eşit şekilde işlem görmesini ifade eden “eşit işlem ilkesi”, kaynak 

kanunların aksine (Bkz. AktG § 53a; OR Art. 706/II (3) ve 717/II) her ne kadar TK’da açık bir hükme 
bağlanmamışsa da (bununla birlikte bkz. SerPK m. 12/IV), ilkenin Türk hukuku bakımından geçerliliği 
konusunda öğreti hemfikirdir. Birçokları yerine bkz. Yıldız, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından 
Eşit İşlem İlkesi, Seçkin, Ankara 2004, s. 47 ve orada dpn. 100’de anılan yazarlar. 
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payların gerçek değerinin üzerinde herhangi bir prim ödemesi de söz konusu 

olmayacağı için kural olarak pay sahipleri arasında eşit işlem ilkesinin zedelenmesi 

tehlikesi bulunmamaktadır; çünkü her bir pay sahibi, paylarını aynı şartlarla ortaklığa 

satmak imkânını haizdir.  

Payların aleni pay alım teklifi yoluyla190 satın alınması yönteminde de, tüm 

pay sahiplerine teklifte bulunulması durumunda, yine ilke olarak eşit işlem ilkesinin 

zedelenmesinden söz edilemez. Her ne kadar bu yöntemde, pay sahiplerinin paylarını 

ortaklığa satmaları için bir cazibe oluşturmak amacıyla payın gerçek değeri üzerinde 

bir bedel ödenmekteyse de, anılan imkânın tüm pay sahiplerine sunulması, eşit işlem 

ilkesinin ihlâli tehlikesini bertaraf etmektedir.  

Payın ortaklık tarafından edinilmesi sırasında eşit işlem ilkesinin ihlâlinin 

gerçek bir tehlike olarak gündeme geleceği pay alım yöntemi, birebir müzakereler191 

yoluyla alımdır. Çünkü bu yöntemde, alım teklifi yalnızca belirli pay sahibi veya 

sahiplerine yönlendirilmekte, böylelikle geri kalan hiçbir pay sahibine, payını 

ortaklığa satma imkânı tanınmamaktadır. Üstelik olayların çoğunda, bu yöntemle 

gerçekleştirilen alımlarda da yine pay bedelinin gerçek değerinin üzerinde bir bedel 

ödenmesi söz konusu olmaktadır ki bunun, ilk bakışta diğer pay sahipleri açısından 

bir adaletsizlik oluşturacağı açıktır. Ne var ki pay sahipleri arasında yapılacak bu tür 

bir ayrımın da her zaman eşit işlem ilkesine aykırılık oluşturduğu söylenemez. 

Esasen eşit işlem ilkesi de zaten mutlak nitelik taşımadığından, ilkenin ihlâl edilip 

edilmediğinde önem taşıyan öğe, somut şartlara göre bu yöntemle bir alımın 

gerçekleştirilmesinde ortaklığın korunmaya değer meşru bir menfaatinin olup 

olmadığı ve yöntemin, somut şartlar çerçevesinde uygunluk taşıyıp taşımadığıdır. Bu 

bakımdan, sözgelimi bir aile veya kapalı anonim ortaklıkta, ortaklık içi sorunların 

giderilmesi amacıyla salt bazı pay sahiplerinin paylarının satın alınması bir gereklilik 

olarak ortaya çıkabilir ve bu durumda, diğer pay sahiplerine alım teklifinde 

bulunulmamasının, eşit işlem ilkesini zedeleyeceğinden söz edilemez. Öte yandan, 

payları borsada işlem gören bir halka açık anonim ortaklık için de somut olayın 

                                                 
190  Yöntem hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, II. 
191  Yöntem hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, III. 
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özellikleri, yalnızca bazı pay sahiplerinden birebir müzakereler yoluyla alımı haklı 

kılabilir. Bu durum daha çok, düşmanca bir devralmanın durdurulması amacıyla 

gündeme gelecektir.  

Görüldüğü üzere, payların ortaklık tarafından satın alınması kurumunun pay 

sahipleri arasında adaletsiz işlemler için kullanılabileceği savı da giderilemez 

değildir; eşit işlem ilkesinin, her bir somut olayın özelliklerine göre etkin şekilde 

uygulanmasının sağlanması, bu sakıncayı bertaraf edecektir. 

 

III. Anonim Ortaklığın Kendisi Bakımından Ortaya Çıkabilecek 

Sakıncalar 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi, doğrudan doğruya ortaklığın 

mali durumunu sıkıntıya sokabilecek sakıncalara da kapı açabilir; çünkü ortaklığın 

kendi paylarını satın alma karşılığında ödeyeceği bedel, ortaklıktaki likiditenin 

azalmasına neden olacaktır. Gerçi paylar karşılığında yapılacak bu ödeme, kanunen 

bağlı malvarlığından finanse edilmediği sürece, alacaklıların haklarının tehlikeye 

düşmesinden söz edilemez; zira bu olasılıkta, sermayenin iadesi yasağının ihlâli 

durumu yoktur. Aynı şekilde, diyelim yapılan bu pay alımı ile eşit işlem ilkesine de 

riayet edildiğinde, artık pay sahipleri aleyhine bir sonucun oluşmasından da 

bahsedilemez. Ancak, hem alacaklılar, hem de ortaklar bakımından ilk anda 

doğrudan sakınca oluşturmayacak böyle bir likidite azalması, ortaklık yönünden 

önemli malî olumsuzluklara, dolayısıyla bir sonraki aşamada gerek alacaklılar, 

gerekse pay sahipleri tarafından da hissedilebilecek sonuçlara neden olabilir. 

Sözgelimi ortaklıktaki bu likidite azalması, bir sonraki aşamada ortaklığın 

ödemelerini yapmasını güçleştirebilir ve bu ödeme dengesizliği, belki de ortaklığın 

iflâsına kadar uzanabilir. 

Ne var ki, kendi paylarını edinmesinin ortaklığın likiditesini azaltabilecek 

olması, payın edinimi kurumunun yasaklanmasını haklı kılıcı nitelikte görülemez; 

esasen ortaklığın bu şekilde bir likidite eksikliği sorunuyla karşılaşması tehlikesi, 

yalnızca kendi paylarını satın almasında değil, kanun koyucunun anonim ortaklıkta, 

pay sahibine olağan malvarlığı aktarımı yöntemi olarak benimsediği “kâr 
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dağıtımı”nda da aynen mevcuttur192. Gerçekten, anonim ortaklık, dağıtılabilir 

malvarlığı değerlerinin tamamını kâr payı adı altında pay sahiplerine aktarma 

imkânına her zaman sahiptir ve bu şekildeki bir “aşırı kâr” dağıtımı nedeniyle, 

ortaklığın likidite eksikliği tehlikesiyle yüzleşecek, dolayısıyla borçlarını ödemede 

güçlük yaşayacak, hatta bir sonraki aşamada iflâs edebilecek olması, yapılacak kâr 

dağıtımını hukuka aykırı hale getirmez.  

Ortaklığın kendi paylarını satın almasının, bir yatırım olarak 

değerlendirilmesi durumunda da anılan sorunla ilgili olarak varılacak sonuçta 

herhangi bir değişiklik olmaz. Şöyle ki, bazı yazarlar, ortaklığın kendi paylarını satın 

almak suretiyle yapacağı yatırımlarda, satın alma ardından gelebilecek bir kriz 

dönemi sırasında paylarının borsa değerinin azalmasının, ortaklığa, çifte zarar 

şeklinde yansıyacağı görüşündedirler193. Bu düşünceye göre ortaklığın kendi 

paylarını satın alması ardından ortaklık zarar edip diyelim payların borsa değeri 

düşerse, hem ortaklığın malvarlığı azalacağı, hem de malvarlığı içinde yer alan 

payların borsa değeri de düşmüş olacağı için ortaklık iki kere zarara uğramış olur.  

Oysa payın ortaklık tarafından satın alınmasını bir yatırım olarak 

nitelendirmek de bu kurum aleyhine bir argüman olarak kullanılamaz. Çünkü 

ortaklığın yapacağı herhangi bir başka yatırım da yine pekâlâ zarar tehlikesini 

bünyesinde barındırır. Bu bağlamda ortaklığın, sözgelimi bir başka ortaklığın 

paylarını satın almak suretiyle gerçekleştireceği yatırımın zarar tehlikesini her zaman 

beraberinde taşıdığında kuşku yoktur. Hatta ortaklık yönetiminin, ortaklığın gerçek 

durumunu borsada işlem gören bir başka anonim ortaklıktan çok daha iyi bilecek 

durumda olduğu, ortaklığın mevcut ve gelecekteki yatırım plânları kapsamında nasıl 

bir değer kazanabileceğini en iyi şekilde değerlendirebilecek konumda bulunduğu 

dikkate alındığında, ortaklığın kendi paylarını satın almasının, diğer tür yatırım 

araçlarıyla kıyasla, çok daha güvenilir olduğu dahi söylenebilir.  

 

IV. Sermaye Piyasası Bakımından Ortaya Çıkabilecek Sakıncalar 

                                                 
192  Benckendorff, a.g.e., s. 88.  
193  Giger, a.g.e., s. 12; Özdamar, a.g.e., s. 85-86. 
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1. Borsa kurunun yönlendirilebilmesi (manipüle edilmesi) 

Anonim ortaklık payının borsa değeri, piyasada paya olan arz ve talebin 

karşılaşması sonucunda oluştuğundan, söz konusu arz-talep ilişkisine yapılacak her 

türlü müdahale, payın değerinin artması veya azalmasına sebebiyet verir. Bu 

bağlamda bizzat ortaklığın kendi paylarını satın alması veya satmasının da arz-talep 

dengesine etki edeceği açıktır.  

Aslında ortaklığın kendi payını borsa üzerinden alması veya satması herhangi 

bir üçüncü kişi yatırımcının gerçekleştirebileceği işlemden farklı değildir. Bu 

bakımdan ortaklığın kendi payını satın almayı, tıpkı üçüncü kişi yatırımcı gibi, borsa 

değerini yönlendirme (manipüle etme) aracı olarak kullanması da her zaman olasıdır 

ve ortaklığı böyle bir işlem gerçekleştirmeye itebilecek saikler de az değildir. 

Sözgelimi ortaklık, gerçekleştireceği yeni bir sermaye artırımı sırasında daha fazla 

agio elde edebilmek için payın değerini henüz sermaye artırım işleminden önce 

yükseltmek, böylece yeni payları ulaşılan bu borsa değeri üzerinden ihraç edileceği 

için de daha fazla sermaye toplayabilmek imkânını elde etmek isteyebilir; bir kriz 

döneminde, borsa değerinin düşmesini engelleyerek, yatırımcının paya olan 

teveccühünü sıcak tutmayı, bu sayede ortaklık gerçekte mali açıdan zor durumda olsa 

bile –adeta bir tür illüzyon yaparak– ortaklığın değerini yüksek göstermeyi, bunun 

bir uzantısı olarak da alacaklıların ortaklığa olan güvenini devam ettirmeyi 

sağlayabilir; ya da tamamen farklı bir neden olarak, yönetim kurulu üyeleri, stock 

option programı194 çerçevesinde kendilerine verilecek paylar nedeniyle daha çok 

gelir elde edebilmek için payın borsa değerini yapay şekilde yükseltmeyi 

arzulayabilir.  

Payın değerinin yönlendirme (manipülasyon) sonucunda yapay şekilde 

oluşturulması, etkilerini, ilk plânda yatırımcının malvarlığına doğrudan zarar 

şeklinde yansıyarak gösterir; çünkü payın bir an sularında seyrettiği yapay değerden 

gerçek değerine geri dönmesi, yani yatırımcının elindeki payların değerinin düşmesi, 

yatırımcı elindeki malvarlığının değerinin de azaldığı anlamına gelir. Bu durum 

yatırımcı açısından payların güvenli bir yatırım aracı olmaktan çıkmasına neden olur 

                                                 
194  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, III, 5. 
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ki bir sonraki aşamada yatırımcının borsaya olan güveni azalır, dolayısıyla 

ortaklıkların bizzat kendilerinin de değer kaybetmesinin yolu açılır. Yine bu değer 

kaybının yansımalarından bir diğeri, ortaklık gerçekte mali açıdan zor durumda 

olduğu halde, kendisine güçlü bir ortaklık portresi çizilen alacaklıların zarara 

uğraması tehlikesidir.  

Ne var ki burada, payın yapay bir değere ulaşması için ortaklıkça yapılacak 

alımlarla, payın gerçek değerini bulması ve bu değerde istikrarlı bir seyir izlemesi 

için yapılacak alımları da birbirinden ayırmak gerekir. Diğer bir söyleyişle, payın 

borsa değerini etkilemek amacıyla ortaklığın yapacağı alımların tamamını 

yönlendirici (manipülatif) işlemler olarak görmek de mümkün değildir. Gerçekten, 

her ne kadar payın borsa değeri, arz ve talebin karşılaşması ile kendiliğinden oluşursa 

da, elde edilen bu değerin her zaman payın gerçek değeriyle örtüşeceği iddia 

edilemez. Payın değerinin oluşması, olağan getirisi, piyasanın içinde bulunduğu 

durum, borsadaki diğer oyuncuların davranışları vb. gibi pek çok etkene bağlıdır. 

Özellikle borsadaki diğer oyuncuların, payın değerinde yapay dalgalanmalar 

oluşturmaları, doğal olarak bir sonraki aşamada payın değerinin düşmesine sebep 

olur; çünkü istikrarlı bir seyir izlemeyen paydan yatırımcı da kaçacağı için, payın 

borsa değeri gerçek değeri ile örtüşmez hale gelebilir. Bu ve benzeri nedenlerle payın 

borsa değerinin gerçek değeri ile örtüşmediği durumlarda, bu kez ortaklığın, payı 

gerçek değerine ulaştırmak için alımlarda bulunmasını yönlendirici (manipülatif) 

işlem niteliğinde görmek doğru olmaz. Nitekim yukarıda belirtildiği üzere195, 

Amerikan hukuku uygulaması, böyle durumlarda ortaklığın yaptığı bir pay alım 

açıklamasına piyasanın olumlu yanıt verdiğini, çünkü piyasanın bunu, payın gerçek 

değeriyle piyasa değerinin örtüşmediği şeklinde yorumladığını, bu nedenle de 

ortaklıkça gerçekleştirilecek alımlarla da payın değerinin yükseldiğini 

göstermektedir.  

Şu halde, salt bazı hukuka aykırı yönlendirici (manipülatif) işlemlere konu 

olabilirliği nedeniyle payın ortaklıkça geri satın alınmasını engellemek hiç de haklı 

görülemez. Esasen böyle bir işlemi mutlaka ortaklığın yapması da gerekmez; pekâlâ 

                                                 
195  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, II, 6. 
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bir üçüncü kişi de aynı tür işlemleri her zaman yapma olanağına sahiptir. O halde 

çözümü, sermaye piyasası hukukunun başkaca kurumlarında aramak gerekir. Bu 

bakımdan sözgelimi, Amerikan hukukundaki, ortaklığın tek bir broker üzerinden 

işlem yapması, işlemin günün belirli saatlerinde gerçekleştirilememesi ve belirli bir 

işlem hacmini aşmaması, kamunun düzenli şekilde aydınlatılması zorunluluğu gibi 

düzenlemeler ile bu tür hukuka aykırı işlemlerin etkin bir ceza yaptırımına 

bağlanması arzu edilen sonuca ulaşmayı sağlar. 

 

2. İçerden öğrenenlerin ticaretine (Insider trading) imkân tanınması 

Ortaklığın kendi payını satın almasının alışılmış bir finansman aracı olarak 

görüldüğü Amerikan hukuku uygulamasında, bu işlemin ardından payların borsa 

değerinin yükselmesinin olağan bir sonuç olarak görüldüğüne yukarıda 

değinmiştik196. Bu durumda payın ortaklık tarafından satın alınmasının borsa 

değerini yükselteceği öngörüsünün, ortaklık yönetimine hâkim kişilerin, bu kurumu 

kolaylıkla kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmelerini tahrik edebileceğini 

söylemek haksız sayılmaz. Ortaklığın pay alım programı açıklayacağı bilgisini 

taşıyan yönetimin, henüz bir alım programına ilişkin bilgiyi kamuyla paylaşmadan, 

sözgelimi piyasadan pay toplama yoluna gitmesi ve böylece düşük fiyattan aldığı 

payı daha sonra yüksek bedelle satarak haksız kazanç sağlaması olasıdır.  

Ne var ki içerden öğrenenlerin ticarine imkân tanınması, yalnızca ortaklığın 

kendi paylarını satın almasına özgü bir sakınca da değildir. O nedenle, böyle bir 

sakıncaya sebebiyet verilebileceği kabulü, payın edinimi kurumunu yasaklamayı 

haklı göstermez. Herhalde bu konuda da yapılması gereken, içerden öğrenenlerin 

ticaretini etkili hukukî ve cezaî sorumluluk hükümleri getirmekle engelleme yoluna 

gitmek olmalıdır197. 

 

                                                 
196  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, II, 6. 
197  Nitekim Türk hukuku bakımından SerPK m. 47’de, bu tür bir eyleme ilişkin cezai yaptırım 

düzenlenmektedir. Ne var ki hükmün ne denli etkin şekilde uygulanabildiği bambaşka bir tartışma 
konusudur.  
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V. Değerlendirme 

Anonim ortaklığa kendi paylarını edinmesi imkânının tanınması, her ne kadar 

ortaklığın daha etkin bir işletme politikası elde etmesinden iç sorunlarının çözümünü 

sağlamaya kadar uzanacak geniş bir yararlar demeti sunmaktaysa da, yukarıda 

görüldüğü üzere, kurumun beraberinde getirdiği bu yararların dikensiz bir gül 

bahçesi sunmadığı da açıktır. Payın ortaklıkça edinilmesi alacaklılar, ortaklığın 

kendisi, sermaye piyasası ve belki de en önemlisi, bizzat pay sahipleri bakımından 

sakıncalar doğurabilecek ve geniş bir menfaat sahipleri grubunun haklarının ihlâli 

için kullanılabilecek bir araç oluşturabilecek niteliktedir.  

Ancak söz konusu sakıncaların hemen hiç biri, salt payın edinimi kurumuna 

özgü değildir; pekâlâ başkaca işlemlerle de aynı olumsuzlukların ortaya çıkması 

olasıdır. O halde, anılan sakıncaları ortadan kaldırmak için gerekli ilâcı payın 

edinimini yasaklamakta değil, edinimin beraberinde getireceği olumsuzlukları 

azaltabilecek, belki de tamamen ortadan kaldırabilecek yöntemler geliştirmekte 

aramak gerekir. Bu bağlamda çözüm, kurumun kötüye kullanılmasına ilişkin olarak 

özellikle yönetim kurulunun hukukî ve cezaî sorumluluğuna yönelik düzenlemeler 

getirilmesinden, sermaye piyasasının etkin şekilde denetim altına alınmasından ve 

düzenlemelere aykırı davranışların yerleşik ve caydırıcı yaptırımlarla karşılandığı bir 

uygulamanın oluşmasından geçmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA  

ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 

 

 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinimi konusunda hukukumuzdaki 

düzenlemenin özellikle tarihsel yorum metoduyla irdelenip değerlendirilebilmesi için 

kaynak hukuklarda yaşanan tarihsel gelişimi gözlemlemenin yararı yadsınamaz. Bu 

çerçevede bir kere TK m. 329’un doğrudan beslendiği (eski) İsviçre Borçlar Kanunu 

m. 659’un İsviçre hukuk sisteminde taşıdığı anlamın değerlendirilmesi, hükme ilişkin 

olarak hukukumuz açısından yapılacak yorumlarda da ışık tutucu olacaktır. Ne var ki 

İsviçre hukukunun da asıl olarak Alman ortaklıklar hukukunu takip ettiği dikkate 

alındığında, incelemeye Alman hukukundaki gelişimi, üstelik daha da ayrıntılı 

şekilde ortaya koyarak başlamak doğru görünmektedir.  

Olması gereken hukuk bakımından nasıl bir düzenlemenin daha isabetli 

olacağı konusunda ufuk açması içinse, bu iki hukuk sisteminde yer alan düzenleme 

yanında hem Avrupa Birliği hukukunda, hem de Amerikan ortaklıklar hukukunda 

soruna nasıl bakıldığının bu değerlendirmelere eklenmesi gerekir. Aslında Avrupa 

Birliği hukukunda ortaklığın kendi paylarını edinimi konusundaki düzenlemenin, 

insan doğasındaki güçlü olanı merak etme ve örnek alma dürtüsünün bir sonucu 

olarak Amerikan hukukundan bir ölçüde etkilendiğini söylemek herhalde çok yanlış 

olmayacaktır.  

Anılan nedenlerle, karşılaştırmalı hukuk bakımından bu dört hukuk 

sistemindeki soruna yaklaşım biçiminin incelenmesini yararlı görüyoruz. 
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§ 6. Alman hukukunda 

I. 1870 tarihli ilk düzenleme 

8 Kasım 1843 tarihli Prusya Kanunu’nda ve 1861 tarihli ADHGB’de 

(Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch) anonim ortaklığın kendi paylarını 

edinimine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamıştır. Bunun nedenini anonim 

ortaklıklar devrinin daha yeni yeni filizleniyor olmasında aramak gerekir. O dönem 

Almanya’sında anonim ortaklık sayısı son derece azdır ve ortaklığın kendi payını 

edinimi çok istisnaen gerçekleştiği ve henüz bu enstrümanın kötüye kullanımları da 

başlamadığı için kurum, öğreti ve uygulamada üzerinde tartışılmaya değer nitelikte 

görülmemiştir198.  

Alman kanun koyucusunu konu hakkında düşünmeye sevk eden gelişme ise 

dışarıda yaşanmıştır199. Viyana Borsası’nda payların ortaklık tarafından ediniminin 

olağan dışı şekilde kötüye kullanımları, Viyanalı bir avukatın, payların ediniminin 

mutlak şekilde yasaklanması gerektiğin savunduğu iki makale yayınlamasına neden 

olmuştur200. Yazarın bu iki makalesi, sorun hakkında başkaca hukukçuların da 

düşünmesi ve kalem oynatmasının yolunu açmış; yasaklamayı savunmakla birlikte 

bazı istisnaların beraberinde getirilmesi gerektiğini ileri sürenler de çıkmıştır201. 

Almanya’da ilk anonim ortaklıklar kanunu olarak kabul edilen 11 Temmuz 

1870 tarihli ADHGB’yle anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından 1861 tarihinden 

itibaren yürürlükte olan izin sisteminden normatif sisteme geçişle birlikte ortakların 

ve alacaklıların korunması için de bir dizi yeni hüküm sevk edilmesi ihtiyacı ortaya 

çıkınca, getirilen sistemin m. 215/III’te yer alan ve ortaklığın paylarını edinmesinin 

mutlak şekilde yasaklandığı düzenlemeyle tamamlanması uygun görülmüştür202. 

                                                 
198  Schön, a.g.e., s. 2. 
199 Schön, a.g.e., s. 2. 
200 Gerber, Der Erwerb eigener Aktien durch die Aktiengesellschaft, Diss., Konrad Triltsch, Würzburg 

1932, 6; Schön, a.g.e., s. 2-3.  
201  Schön, a.g.e., s. 3.  
202  Schön, a.g.e., s. 4. 
 Öğretide Sevi, anonim ortaklıkların kendi paylarını ediniminin yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin İngiliz 

hukukundan kaynaklandığını ve Lordlar Kamarası’nın 1887 tarihli Trevor v. Whitworth davasında verdiği 
kararın daha sonra tüm Avrupa hukukunu etkilediğini iddia etmektedir (Bkz. Sevi, Anonim Ortaklıkta 
Payın Devri, Seçkin, Ankara 2004, s. 62; aynı yazar, “Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Devralması 
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Alman kanun koyucusu, yapılan düzenlemeye gerekçe olarak ortaklığın kendi payını 

ediniminin anonim ortaklığın niteliği ile bağdaşmayacağını (çünkü ortaklığın 

kendisinden ayrı bir kişiliği olamayacağına göre kendisine karşı hak sahibi olması 

düşünülemeyecektir); edinilen paylara ilişkin hakların ortaklık yönetimi tarafından 

kötüye kullanılabileceğini; edinilen payların yedek akçe oluşturamayacağını; pay 

bedeli tamamen ödenmemiş payların ediniminin, katılma payının ortağa geri iadesi 

anlamına geleceğini; pay bedelinin ortaklık kazançlarından ödenmemesinin de yine 

katılma payının iadesi niteliğini taşıyacağını göstermiştir203.  

Getirilen bu mutlak yasaklı düzenlemenin öğreti tarafından sert şekilde 

eleştirilmesiyse gecikmemiştir. Özellikle sermayenin amortizasyonu ve azaltımı, 

ıskat ve ortaklığın uğrayacağı önemli bir zararın engellenmesi amacıyla ortaklığın 

kendi paylarını ediniminin bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağı vurgulanmış204, bu 

nedenle de mutlak yasak içeren düzenlemenin sınırlandırılması gerektiği 

savunulmuştur205. Sorun bu kadarla da bitmemektedir. Yasağa aykırı şekilde pay 

edinimini içeren hukukî işlemlerin butlanla karşılanacağını kabul edenler yanında 

geçerli olacağını savunanlar da çıkmış ve bu konuda mahkemelerce çelişkili kararlar 

verilmiş; yasağın mutlak olduğu belirtilip yasağa aykırı işlemlerin butlanla sakat 

görüldüğü kararlara karşın, kanunda var olmayan bazı istisnaların kabulüyle işlemin 

geçerliliğine hükmedildiği de olmuştur206.  

Almanya’da anonim ortaklıkların kuruluş dönemi (Gründerjahre) olarak 

kabul edilen bu zaman kesitinde, normatif sisteme geçişin de etkisiyle pek çok 

anonim ortaklık birden hukuk hayatında varlık kazanmıştır. Ne ki kurulan 

ortaklıkların ellerindeki sermayenin, özellikle ortaklık sayısının çok olması nedenine 

                                                                                                                                          
Üzerine Bir İnceleme”, Batider 2003, C. XXII, s. 239-267, s. 239). Oysa payların ediniminin Almanya’da 
ilk kez 1870 tarihli kanunla düzenlendiği dikkate alındığında, yazarın ifadesinin her şeyden evvel kronolojik 
bakımdan doğru olmadığı görülmektedir. Kaldı ki o dönemde Anglo-Sakson hukukunun Kıta Avrupası 
hukuklarından ayrı bir seyir izlemesi bir yana, ekonomik anlamda dünya bugünkü kadar sınırları küçülmüş 
bir pazar niteliği taşımadığı, ülke ekonomilerinin ve dolayısıyla hukuk sistemlerinin birbirlerini etkilemesi 
günümüzdeki gibi derinden hissedilmediği için, İngiliz hukukunun Kıta Avrupası hukuklarını doğrudan 
etkileyeceğinden söz açabilmek pek olası da görünmemektedir. 

203  Gerber, a.g.e., s. 7; Schön, a.g.e., s. 4. 
204  Schön, a.g.e., s. 5. 
205  Benckendorff, a.g.e., s. 36. 
206  Schön, a.g.e., s. 5-6. 
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bağlı olarak, ortaklık faaliyet alanı için fazla gelmesi, sonuçta çoğu ortaklığın zarar 

etmesine, bir kısmının ise sermayelerini ortaklık faaliyeti için gerekli miktara kadar 

indirme çalışmasına girişmesine neden olmuştur207.  

 

II. 1931 tarihli düzenlemeye kadarki gelişim  

Ortaya çıkan bu ekonomik ihtiyaçlarla birlikte öğretinin yükselen eleştirel 

sesine kulaklarını daha fazla tıkayamayan Alman kanun koyucusu, 18 Haziran 1884 

tarihli kanunla, mutlak edinim yasağı içeren ADHGB’nin m. 215/III hükmünü 

yumuşatmış ve yerine m. 215 d)’yi sevk etmiştir.  

Yeni düzenlemede ortaklığın paylarını ortaklığın faaliyet alanı içerisinde (im 

geschaeftlichen Betriebe) olmadıkça edinebileceği hükme bağlanmış208, dolayısıyla 

bağışlama, miras, cebri icra yoluyla edinim mümkün kılınmış209, ayrıca payların alım 

komisyoncusu sıfatıyla edinimi de, madde metninde açıkça ruhsatını bulmak 

suretiyle, sakıncalı görülmemiştir. Bununla birlikte kanunun dolanılmasını önlemek 

amacıyla payların rehnine ilişkin yasak da anılan düzenleme sonucunda ilk kez 

kanunda kendisine yer edinmiştir210. 

Diğer taraftan, anonim ortaklıkların kendi paylarını edinemeyeceklerini kabul 

eden önceki hükümdeki “dürfen” fiili yerine yeni metinde “sollen” fiili ikame 

edilmiş, böylelikle anılan düzenlemeye aykırılığın yaptırımının butlan olmayacağı da 

açıklığa kavuşturulmuştur211.  

Bütün bu yeniliklere karşın 1884 tarihli düzenlemede ortaklığın kendi 

paylarını hangi unsurlardan yapacağı ödemeyle edinebileceği konusu eksik kaldığı 

                                                 
207  Gerber, a.g.e., s. 7.  
208  ADHGB m. 215 d): “Die Aktiengesellschaft soll eigene Aktien im geschaeftlichen Betriebe, sofern nicht 

eine Kommission zum Einkauf ausgeführt wird, weder erwerben noch zum Pfande nehmen.” 
209  Benckendorff, a.g.e., s. 37. 
210  Gerber, a.g.e., s. 9. 
211  Schön, a.g.e., s. 8; Benckendorff, a.g.e., s. 37. 
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gibi212, payların ediniminin ne zaman ortaklık faaliyeti dışında sayılacağı hususu da 

bulanık bırakılmıştır213.  

ADHGB m. 215/III hükmü, aynı tarihlerde kabul edilen BGB ile dil birliği 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilen birkaç küçük fırça darbesi dışında önemli bir 

değişiklik olmaksızın HGB § 226’daki yerini alınca, bu anlamda temel olarak 

yalnızca, önceki metinde geçen “im geschaeftlichen Betriebe” ibaresi “regelmäßigen 

Geschäftsbetriebs” söyleyişiyle değiştirilince, kavramın neyi ifade ettiği ve 

sınırlarının ne olduğu konusundaki belirsizlik de sürmüştür214. Bir görüş taraftarları, 

ortaklığın olağan faaliyetine dahil işlemlerden kastın ortaklığın normal olarak yaptığı 

işlemler olduğunu, bu bakımdan örneğin bağışlama, miras, cebri icra, ortağın 

borcuna mahsuben payı devir alma ve birleşme hallerinin, ortaklığın kendi payını 

edinimi için geçerli birer sebep teşkil edeceğini savunmuşlardır215. Buna karşılık 

daha geniş yorumu kabul eden diğer düşünce taraftarlarına göre ise ortaklığın kendi 

payını ediniminin olağan faaliyetine dahil olup olmadığını değerlendirmede 

ortaklığın bu işlem sonucunda bir kazanç elde etmeyi güdüp gütmediğini ölçüt almak 

gerekmektedir. Diğer bir deyişle ortaklığın bir kazanç elde etme amacı taşımadığı her 

türlü edinim durumları HGB § 226’ya göre geçerlidir216. 

Kanunun berrak olmayan ifadesi ve öğretide geniş yorumu kabul eden 

görüşlerin ortaya çıkışı, bir süre sonra kanun koyucunun payların edinimini kural 

olarak yasaklamak ve ancak istisnaî durumlarda buna izin vermek yönündeki 

iradesinin aşılmasına ve böylelikle, tabir caizse, kuralın istisna konumuna düşmesine 

sebebiyet vermiştir217. Ayrıca hükmün bir “Soll-Vorschrift” şeklinde kaleme alınışı, 

yalnızca bir düzen hükmü niteliğinde (Ordnungsvorschrift) olarak kabul 

edilebilmesine imkân sağladığından ve bunun sonucunda hukuka aykırı edinimlerin 

                                                 
212  Benckendorff, a.g.e., s. 37. 
213  Gerber, a.g.e., s. 9. 
214  Gerber, 10. 
215  Schön, a.g.e., s. 10; Benckendorff, a.g.e., s. 37. 
216  Staub/Pinner, § 226 N. 2 (Schön, a.g.e., s.  10’dan naklen). 
217  Durumu ifade etmek için bir yazarın kullandığı şu cümle ilginçtir: “Es gibt keinen Paragraphen, der so 

allgemein bekannt und so allgemein ignoriert wird, wie § 226 HGB.” (Saeckel, Berliner Tageblatt 
17.05.1931 [Schön, a.g.e., s. 13 ve orada dpn. 44’ten naklen]) 
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yaptırımı hiçbir şekilde butlan olmayacağı, ancak ve sadece yönetim kurulu 

üyelerinin hukukî sorumluluğunun bulunup bulunmadığı sorununu gündeme 

getirebileceğinden, pratik olarak da hükme aykırılığın çok büyük bir önem 

taşımaması sonucu ortaya çıkmıştır.  

 

III. 1931 tarihli düzenleme 

Bütün bu nedenlerle, hemen tüm Almanya’da anonim ortaklıkların kendi 

paylarını geri satın almaları Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artmıştır. 

Özellikle 1929-1931 yılları arasında ortaya çıkan ekonomik buhran neticesinde 

ortaklıkların faaliyet alanlarının küçülmek zorunda kalması, önceleri sermayenin 

ihtiyaca göre azaltımı ve böylelikle yüksek oranda kârın pay sahiplerine 

dağıtılabilmesine devam edilmesi amacıyla payların edinimi yoluna başvurulmasına 

neden olmuş, ilerleyen zamanlarda ortaklıklar bu kez payların borsada düşen 

değerlerini desteklemek amacıyla alımlarda bulunmuşlardır218. Doğal olarak bu 

durum ortaklıkların likit kaynaklarının tükenmesine yol açmış, krizin uzunca bir 

dönem devam etmesi nedeniyle edinilen paylar değerlendirilmek ve böylelikle yeni 

sermayenin ortaklığa akmasını sağlamak da mümkün olmayınca, bir süre sonra 

büyük ortaklıkların birbiri ardınca iflâs etmelerinden kaçınılamamıştır. 

Sonuçta, zaten pozitif düzenlemeye aykırı bir seyir izleyen uygulamanın 

önüne geçilmesi amacıyla, 1931 yılında bir Notverordnung ile, bir anlamda 1870 

yılındaki dönemde geçerli olan anlayışa geri dönülmüştür. Oysa henüz 1930 yılında 

hazırlanmış olan “Anonim ve Paylı Komandit Ortaklıklar’a İlişkin Kanun” 

tasarısında, HGB § 226 hükmünün önemli bir değişiklik yapılmadan kabulüne yer 

verilmişti219.  

Ne var ki Notverordnung’da 1870 yılındaki düzenlemeden farklı olarak bu 

kez payların ediniminin mutlak surette yasaklanması şeklinde bir yöntem 

benimsenmeyip, o dönemde de çok haklı olarak eleştiri konusu olduğu üzere, bazı 

durumlarda payların edinimi mümkün kılınmıştır. 1931 tarihli Notverordnung’la beş 
                                                 
218  Bezzenberger, Erwerb, s. 17. 
219  Benckendorff, a.g.e., s. 39. 
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fıkra halinde kaleme alınan yeni HGB § 226/I’de ortaklığın kendi paylarını 

ediniminin yine aynı fıkrada sayılan üç istisnaî hal dışında yasak olduğu (kanun 

metninde önceki hükümden farklı olarak “sollen” fiili yerine 1870 tarihli kanundaki 

gibi “dürfen” fiili kullanılmıştır) hükme bağlanmıştır. Buna göre ortaklığın kendi 

paylarını hukuka uygun şekilde edinebileceği ilk durum, ortaklığın uğrayabileceği 

ağır bir zararın önlenmesinin edinimi gerekli kılmasıdır. Böylelikle kanun koyucu, 

bir önceki düzenlemede yer almakta olup içeriğinin neyi ifade ettiği konusunda 

öğretinin üzerinde bir türlü fikir birliğine varamadığı ve özellikle payların ediniminin 

ancak istisnaen gerçekleşmesi gerektiği yönündeki kanun koyucunun iradesinin de 

aşılmasına olanak tanıyan “ortaklığın olağan faaliyeti” (regelmäßigen 

Geschäftsbetriebs) ibaresini kanun metninden çıkartmıştır. Bununla birlikte, 

ortaklığın bu amaçla yapacağı alımlar da sınırsız değildir. İlk kez 1931 tarihli 

Notverordnung’la kanuna giren bu yeni sınırlamaya göre, zararın önlenmesinin 

gerekli kıldığı durumlarda yapılabilecek alımlar, ortaklığın sermayesinin % 10’unu 

veya hükümetin bundan daha az olarak belirleyebileceği bir başka oranı 

aşamayacaktır.  

İkinci olarak ortaklık, bedeli tamamen ödenmiş payları alım komisyoncusu 

sıfatıyla edinebilir. Ortaklığın bu istisna gereğince yapacağı alımlarda % 10’luk sınır 

veya başkaca bir kısıtlama öngörülmemiştir. 

Üçüncü olarak ise ortaklığın, bedelleri tamamen ödenmiş olmak koşuluyla, 

sermayenin azaltımı amacıyla kendi paylarını edinebileceği; ancak burada da, 

ortaklığın sermaye azaltımı amacıyla edindiği paylar ile daha önceden elinde mevcut 

payların itibarî değerleri toplamının yine sermayenin % 10’unu ya da hükümetin 

belirleyeceği daha az bir oranı aşamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere bu düzenlemenin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, 

ortaklığın kendi paylarını edinimde ilk kez % 10’luk bir üst sınırın öngörülmüş 

olmasıdır. Ne var ki bu üst sınırın hangi menfaate hizmet ettiği, daha açık 

söyleyelim, hangi ölçütler göz önünde tutularak belirlendiği hususu bulanık 

kalmıştır. Her şeyden evvel 1931 tarihli düzenleme bir Notverordnung niteliği 

taşıdığı ve Alman hukukuna göre bu düzenleme bir hükümet tasarrufu şeklinde 

gerçekleştirildiği için, kanun koyucunun hedefini belirlemek bakımından gerekçeden 



 

116 

veya tartışmaların kayda alınacağı görüşme tutanaklarından yararlanma olanağı 

bulunmamaktadır220. Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, 15 Nisan 1930 tarihli 

Danimarka Anonim Ortaklıklar Kanunu’nun 39. paragrafında, payların geri alımında 

% 10’luk bir oran öngörüldüğünden, muhtemelen Alman kanun koyucusu da anılan 

düzenlemeyi örnek almış olabilir221. Her halûkârda, % 10’luk sınırın özel bir ölçüt 

dikkate alınarak belirlenmeyip bütünüyle keyfî olduğu tartışma götürmez222. 

Buradaki % 10’luk sınırın, en azından haklı bir menfaati korumak açısından, anlamlı 

sayılıp sayılmayacağına karar verebilmek için, payların ediniminin ortaklıkça hangi 

malvarlığından karşılanacağını incelemek gerekir. 1931 tarihli Notverordnung’da –

tıpkı HGB § 226’da olduğu gibi–, ortaklıkça geri alınan payların bedelinin ortaklığın 

üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği, bir diğer anlatımla, ortaklığın pay 

sahiplerine zaten kâr olarak dilediği şekilde dağıtabileceği yedek akçelerden 

yapılması bir zorunluluk olarak öngörülmemiştir223. Dolayısıyla payların geri 

alımında % 10’luk bir oran belirlenmekle, aslında payların hangi kaynaklar 

                                                 
220  Schön, a.g.e., s. 21; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 100. 
221  Benckendorff, a.g.e., s. 42. 
222  Bu anlamda bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 42; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 100. Karş. Özdamar, a.g.e., s. 111. 

Yazar bir taraftan, burada anılan yazarlara atıfla, Danimarka kanunundaki % 10 sınırının keyfî olarak 
belirlenmediğini söyledikten sonra, hemen takip eden paragrafta, % 10’luk oranın tespitinin “tesadüfî olsa 
da” uygulamada sürekli kullanıldığı iddiasına yer vererek birbiriyle uyumlu olmayan iki ifadede 
bulunmaktadır. Yazar devamla, anılan sınırın, ortaklığın payların edinimi yoluyla spekülasyon 
yapamayacağı son nokta olarak görüldüğünü ve uygulamadaki tecrübelerin de bu sonucu desteklediğini 
belirtmekte, ancak bu son iddiası için herhangi bir kanıt göstermemektedir.  
Her şeyden evvel belirtelim ki Benckendorff anılan yerde, Danimarka kanun koyucusunun bu oranı keyfî 
olarak belirlemediğini değil, aynen “Die exakte Festlegung auf % 10 erfolgte aber letzlich willkürlich.” 
diyerek tam tersini söylemektedir. Diğer yazar ise, görebildiğimiz kadarıyla, yalnızca atıf yapılan sayfada 
değil, eserinin başka hiçbir yerinde de Danimarka kanunundaki % 10’luk sınırdan söz etmemektedir.  
Öte yandan, uygulamada % 10’luk sınırın ortaklığın spekülasyon yapamayacağı son nokta olarak görüldüğü 
iddiası da afakidir. Nitekim ABD hukukunda bu tür bir üst sınır öngörülmediği halde, spekülatif işlemlerin 
bu ülke borsalarında daha çok görüldüğünden söz etmeyi haklı kılacak bir kanıt bulunmamaktadır. Kaldı ki 
yazarın gözden kaçırdığı çok önemli bir diğer husus, 1931 tarihli Notverordnung’da ve yine örneğin, 
yazarın da işaret ettiği, günümüz hukukunda % 10’luk sınırın öngörüldüğü İsviçre hukukunda, söz konusu 
sınırlama aşılarak alım yapılmasının mümkün olduğu, bu durumda, hükme aykırılığın yalnızca (ki ortaya bir 
zarar çıktığı durumlarda) yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna sebebiyet vereceği, ne var ki payların 
edinimi işleminin hukuken geçerliliğini koruyacağıdır (Bununla birlikte Notverordnung’da örneğin bedeli 
tamamen ödenmemiş payların ediniminin ise butlan yaptırımına bağlandığını hatırlatalım). Şu halde % 
10’luk sınır spekülatif işlemler bakımından değil, çok zayıf bir ihtimal olsa da ortaklık sermayesinin 
korunması açısından bir anlam ifade edebilir. Nitekim yazarın atıf yaptığı her iki yazar da sorunu asıl bu 
açıdan değerlendirmekte; Notverordnung’da, payların geri alımının ortaklık tarafından hangi kaynaklardan 
karşılanacağı üzerinde durulmadığını, dolayısıyla bu payların bedellerinin ortaklığın üzerinde serbestçe 
tasarrufta bulunabileceği yedek akçelerden değil, bağlı malvarlığı niteliğindeki esas sermayeden de 
gerçekleştirebileceğini, % 10’luk oranın bu eksikliği dengelemek bakımından anlamlı sayılacağını 
söylemektedirler. Bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 42; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 100-101. 

223  Benckendorff, a.g.e., s. 42; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 100. 
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kullanılarak edinilebileceğine ilişkin (sermayenin korunması ilkesi bakımından) 

getirilmesi gereken sınırlama konusundaki eksiklik bir anlamda giderilmiş 

olmaktadır224.  

Diğer yandan, Notverordnung’daki sınırlamaya aykırı pay edinimini konu 

edinen, bu anlamda örneğin % 10’luk oranın aşılmasına neden olan hukukî işlemlerin 

geçerliliğini koruyacağı, ne var ki bedeli tamamen ödenmemiş payların geri alımında 

ise hukukî işlemin geçerli sayılmayacağı açıkça hükme bağlanmıştır (HGB § 226/II). 

Ayrıca HGB § 226/V’le birlikte yine ilk defa, ortaklığın uhdesine geçen kendi 

paylarından doğan oy ve kâr payı hakkının kullanılamayacağı düşüncesi kanunda 

somutlaşmış ifadesini bulmuştur. Son olarak, yine bu düzenleme, ana ortaklığın 

paylarının bağlı ortaklık tarafından ediniminin HGB § 226 hükmüne tâbi olacağı 

yanında, ortaklığın uhdesine geçen kendi paylarının bilânçoda gösterilmesi gereğinin 

de pozitif dayanağa kavuşmasında birinciliği almıştır. 

 

IV. 1998 yılına kadarki gelişim  

1998 yılına kadar Alman hukukunda payların edinimi konusunda yaşanan 

gelişim, 1931 tarihli Notverordnung’la getirilen yasağın devam ettirilmesi, ancak 

çeşitli ihtiyaçlar dikkate alınarak bu yasağa başkaca istisnalar eklenmesi yönünde 

olmuştur.  

İlkin, 1937 tarihli Aktiengesetz’e taşınan HGB § 226 hükmü, § 65 olarak 

kimliklendirilmiş ve payların ivazsız kazanımı ile işçilerin ortaklığa katılımını 

sağlamak amacıyla, onlara dağıtım için payların geri alımı, yasağa eklenen iki yeni 

istisnaî durum olarak maddede kendisine yer bulmuştur. Diğer taraftan, önceki 

metinde payların sermaye azaltımı için geri alınması durumunda da uygulama alanı 

bulacak olan % 10’luk sınırlandırma ise kaldırılmıştır. Bu düzenlemenin içerik 

bakımından getirdiği bir diğer farklılık, HGB § 226 hükmüne göre yasağa aykırı 

olarak gerçekleştirilen bazı edinimlere ilişkin hukukî işlemlerin geçerliliğini 

koruyacağı kabul edilmişken bu kez, yasağa aykırı edinimi konu alan borçlandırıcı 

                                                 
224  Bu anlamda bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 42; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 100-101. 



 

118 

işlemlerin butlanla sakat olduğu yönünde bir tercihte bulunulmasıdır225. 1937 tarihli 

kanunun getirdiği son bir yenilik olarak zikredilmesi gereken, önceki kanunda 

ortaklığın elindeki paylardan doğan hakların akıbetini düzenleyen fıkrada geçen “oy 

ve kâr payı hakkının” donacağı ifadesinden hareketle, öğretide bazı yazarlarca anılan 

ibarenin yalnızca bu iki hakkın kullanımını engellediği, bazılarının düşüncesine göre 

ise diğer her türlü hakkın da bu kapsamda değerlendirileceği şeklindeki görüş 

ayrılığının giderilmesi amacıyla kaleme alınan ve son anılan düşünceyi üstün kabul 

eden hükümdür226. Kısa söyleyelim, getirilen düzenlemeyle ortaklığın kendi elindeki 

paylardan doğan yalnızca oy ve kâr payı hakkının değil, diğer her türlü yönetsel ve 

malî hakkın da kullanılamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur.  

1965 tarihli Aktiengesetz’te, halen bulunduğu yeri, § 71’i alan payların 

edinim yasağı, iki yeni istisnayı daha listeye dahil etmiştir. Buna göre, ana 

sözleşmedeki bir hükme dayalı olarak ortaklıktan ayrılan pay sahibine ait payların 

geri alımı ile payların küllî halefiyet yoluyla (Gesamtrechtsnachfolge) ortaklık 

bünyesine geçmesine cevaz verilmiştir.  

Ardından, Avrupa Birliği (o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) 

Konseyi’nin, üye ülkelerdeki hukuku birörnek haline getirme çabasıyla çıkarttığı 

düzenlemelerden biri olarak kaleme alınan 13 Aralık 1976 tarihli anonim ortaklıklara 

ilişkin ikinci yönergeyle uyum sağlanması için yürürlüğe konulan 13 Aralık 1978 

tarihli kanunla, payların ortaklık tarafından edinimi bu kez altı madde halinde 

düzenlenmiştir. Bu bağlamda kayda değer yenilik olarak pay edinimine ilişkin 

yasağın dolanılmasının (Umgehungsgeschäfte) engellenmesi amacıyla kaleme alınan 

§ 71a hükmü ile hukuka aykırı şekilde edinilen payların kanunda öngörülen süre 

                                                 
225  Ancak önemle ekleyelim, Alman hukukunda taşınırların ve hakların mülkiyetinin geçişinde soyutluk ilkesi 

(Abstraktionsprinzip) geçerli olduğundan, borçlandırıcı işlemin geçersizliği tasarruf işleminin de 
geçersizliği sonucunu doğurmaz. Nitekim bu ilkenin bir görünümü olarak, 1937 tarihli AktG § 65/f. 3’te de, 
f. 1 ve 2’deki sınırlamalara aykırı şekilde gerçekleştirilen pay edinimlerinin geçerliliğini sürdüreceği hükme 
bağlanmıştır; meğer ki pay edinim işlemi, bedeli tamamen ödenmemiş payları konu edinsin. Bu son halde 
hukukî işlemin (burada artık tasarruf işleminin de) butlanla sakatlanacağı kabul edilmiştir. 

226  Anılan tartışma konusunda bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 44 ve orada dpn. 96’da anılan yazarlar. Karş. 
Özdamar, a.g.e., s. 112. Yazar, aynen “Son olarak, ortaklığın elde ettiği paylardan kaynaklanan haklardan 
(özellikle oy ve kâr payı haklarından) yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.” ifadesiyle ortaklığın kendi 
elindeki paylardan kaynaklanan oy ve kâr payı hakkının kullanılamamasının ilk kez 1937 tarihli kanunla 
pozitif düzenlemeye kavuşturulduğu beyanında bulunmaktaysa da, yazar, oy ve kâr payı hakkının 
donacağının zaten 1931 tarihli Notverordnung’da hükme bağlandığını gözden kaçırmaktadır. Getirilen 
yenilik paydan doğan bu iki hak dışındaki haklara ilişkindir.  
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içerisinde elden çıkartılması, bu gerçekleşemediği durumda ise itfa edilmesi 

zorunluluğunu getiren § 71c hükmü anılabilir. Ancak asıl önemli adım, ortaklığın 

kendi payları edinimi için yapılacak ödemelerin (§ 71/f. 1, bent 1-3’te öngörülen 

edinim halleri için) bundan böyle ancak ve sadece, ortaklığın üzerinde serbestçe 

tasarrufta bulunabileceği kaynaklardan gerçekleştirilebileceğinin de hükme 

bağlanmış olmasıdır. Oysa önceki düzenlemelere göre ortaklığın paylarını 

ediniminde kullandığı bedellerin esas sermayenin zayıflatılması sonucunu 

doğurması, diğer bir anlatımla, ortaklara dağıtılması hiçbir şekilde mümkün olmayan 

bağlı malvarlığından gerçekleştirilmesi, edinimi hukuka aykırı hale getirmemekteydi. 

Bu son düzenlemeyle birlikte artık ortaklığın kendi payını edinimine rağmen 

sermayenin korunması ilkesi zedelenmiş olmadığı halde, Alman kanun koyucusunun, 

yönergenin izin verdiği ölçüde payların edinimini serbest bırakması için 1998 

tarihine kadar yirmi yıllık bir sürenin daha geçmesi gerekmiştir227.  

 

V. 1998 tarihli son düzenleme 

Uzun yıllar yalnızca payın ortaklık tarafından ediniminin beraberinde 

getirdiği tehlike ve sorunlar üzerinde durup sunduğu yararları görmezden gelen 

Alman hukuk öğretisi ve uygulayıcıları, sermaye piyasalarının 1980’li yıllarda 

başlayan ve artık salt bölgesel kalmakla yetinmeyip uluslararası çapta etki doğuran 

büyüklüğe ulaşmalarını sağlayan gelişimleriyle birlikte konu üzerinde yeniden 

düşünmek zorunda kalmışlardır228. Özellikle ABD menşeli ortaklıkların 1980’li 

yıllarda, ortaklık payının kurunu etkilemek amacıyla sıklıkla kullandığı bu 

enstrümandan Alman ortaklıklarının yoksun oluşu, bu ortaklıkların uluslararası 

arenadaki rekabette yara aldığı düşüncesini güçlendirdi229. Sonuçta, en azından 

Avrupa Birliği Konseyi’nin anonim ortaklıklara ilişkin ikinci yönergesinde 

çerçevesini çizdiği sınırlar içinde olsa da Alman anonim ortaklıklarının payın 

ortaklık tarafından geri alımı enstrümanından faydalanması gerektiği yaklaşımı, 

                                                 
227  Bu anlamda Bezzenberger, Erwerb, s. 21. 
228  Bezzenberger, Erwerb, s. 22 dpn. 44’teki yazarlara bkz. 
229  Bezzenberger, Erwerb, s. 23. 
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kanun koyucu tarafından 1998 tarihli kanun (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 

im Unternehmensbereich von 1998) çıkartılmak suretiyle paylaşılmıştır. 

Bu son düzenlemenin odak noktasını, ortaklık genel kurulunun tüm payların 

% 10’u kadarlık kısmının ortaklıkça, belirli bir özel nedene dayalı olmaksızın ve 

karşılıkları da dağıtılabilir malvarlığından ödenmek koşuluyla geri alınması 

konusunda yönetim kuruluna on sekiz aylık bir yetki verebilmesi oluşturmaktadır. 

Böylelikle Avrupa Birliği Konseyi’nin anonim ortaklıklara ilişkin ikinci 

yönergesinde öngörülen imkân Alman anonim ortaklıklarına da kanun koyucu 

tarafından tanınmış, diğer bir söyleyişle, bazı sınırlandırmaları olsa da, payların 

ediniminin yasak oluşu ilkesinden vazgeçilip payların ediniminin kural olarak serbest 

oluşu ilkesi benimsenmiştir230.  

AktG § 71’e eklenen bu son sekizinci fıkra hükmüyle birlikte, yürürlükteki 

Alman hukukunda payların edinimine ilişkin düzenleme ana hatlarıyla şu 

şekildedir231: 

Ortaklığın kendi paylarını edinimi konusunda temel kural niteliğindeki AktG 

§ 71/I bent 8 uyarınca, anonim ortaklık genel kurulunun yönetim kurulunu, ortaklık 

paylarının % 10’una kadarki miktarını, herhangi bir özel nedene dayalı olmaksızın 

geri almak konusunda ve on sekiz ay süreli yetkilendirmesi mümkündür. Ne var ki 

ortaklık tarafından böyle bir yetkiye rağmen alım yapılabilmesi için, ortaklığın 

üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği, başkaca bir anlatımla, ortaklığın pay 

sahiplerine zaten kâr olarak dağıtması mümkün olan yedek akçelerinin varlığı şarttır. 

Nitekim geri alınan payların bilânçoya geçirilmesi ve bu paylar için ödenen miktar 

kadar yedek akçe ile bilânçoda dengelenmesi zorunludur. Ayrıca geri alımı söz 

konusu olabilecek payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması da gerekir. Buna 

                                                 
230  Bezzenberger, Erwerb, s. 24; Benckendorff, a.g.e., s. 209; Escher-Weingart/Kübler, “Erwerb eigener Aktien 

– Deutsche Reformbedürfnisse und europaeische Fesseln?”, ZHR 1998, s. 542;. Aksi yönde bkz. Bosse, 
Erwerb eigener Aktien, Rechte des Aktionaers vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), Diss., Frankfurt am Main, 2002, s. 51; Johannsen-
Roth, a.g.e., s. 139 vd. Bu son yazarlara göre, yeni düzenlemede de hâlâ kural payın ediniminin yasak 
olması ancak istisnaen buna izin verilmesidir. 

231  Alman hukukundaki mevcut düzenleme konusunda ayrıntılı bir inceleme için bkz. Yılmaz, “Alman 
Hukukunda Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Devralması ve “KonTraG” ile Getirilen Değişiklikler”, 
İÜHFM, C. LLXIII, Sayı 1-2, İstanbul 2005, s. 246 vd., özellikle 250 vd. 
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ek olarak yetkilendirmeye ilişkin genel kurul kararında, geri alıma konu paylara 

ödenecek bedelin üst ve alt sınırları232 da belirtilecektir.  

AktG § 71/I bent 1-7’de ise payın ortaklıkça edinilebileceği diğer haller 

sayılmıştır. Buna göre ortaklık, yakın ve ciddi bir zarar tehlikesi ile karşı karşıya 

bulunuyor ve zararın önlenmesi payların edinimini gerekli kılıyor ise233 yönetim 

kurulu, genel kurul kararına ihtiyaç duyulmaksızın payların % 10’una kadarki 

kısmının, bedelleri ortaklıkça üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulabilecek yedek 

akçelerden ödenmek koşuluyla, alımına karar verebilir.  

§ 71/I b.2 uyarınca ortaklık, kendi veya bir bağlı ortaklık işçilerine 

sunabilmek amacıyla paylarını, % 10’luk üst sınır gözetilmek şartıyla edinebilir. 

Ortaklık ayrıca, yeniden yapılandırma hükümleri kapsamında, söz konusu işlemlere 

karşı duran pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla ortaklıktan 

ayrılabilmesinin öngörüldüğü durumlarda, ayrılan ortakların paylarını edinme 

imkânını da haizdir (§ 71/I b.3).  

Öte yandan bedeli tamamen ödenmiş olan payların ortaklıkça ivazsız şekilde 

ya da bir finans kuruluşu tarafından alım komisyoncusu sıfatıyla edinimi yanında (§ 

71/I b.4), payların külli halefiyet kuralı uyarınca ortaklık uhdesine geçmesi de 

geçerlidir (§ 71/I b.5). Ortaklık ayrıca, sermaye azaltımı kararının yerine 

getirilebilmesi amacıyla kendi paylarını geri alabileceği gibi (§ 71/I b.6), finans 

kuruluşu niteliğindeki ortaklıklarda, genel kurulun 18 aylık bir yetkilendirmesi 

çerçevesinde, kıymetli evrak ticareti yapmak amacı çerçevesinde ortaklığın kendi 

paylarını da satın alması mümkündür (§ 71/I b.7). Ne var ki bu son istisna 
                                                 
232  Bezzenberger’in haklı olarak belirttiği üzere, geri alıma konu paylara ödenecek bedel konusunda bir alt sınır 

belirlenmesi zorunluluğu son derece anlamsızdır. Payların ortaklıkça ucuz bir bedelle geri alımı payını satan 
kişi dışında hiç kimsenin, bu anlamda diğer pay sahiplerinin veya ortaklık alacaklılarının menfaatini 
haleldar etmeyeceğinden böyle bir alt sınırlamanın neyi korumak istediği anlaşılabilir değildir. Kaldı ki 
genel kurulun hiçbir kararına ihtiyaç olmaksızın payın tamamen karşılıksız olarak ortaklıkça geri alımına 
(ivazsız edinim) § 71’de ayrıca ve açıkça imkân tanındığına göre, sermayenin ve dolayısıyla alacaklıların 
korunması bakımından böyle bir sınırlamaya ihtiyaç olmadığı da açıktır. Yazara göre, burada muhtemelen 
ortaklık tarafından alımına karar verilecek paylar için ödenecek bedelin üst sınırı ile daha sonra ortaklıkça 
paylar elden çıkartılırken ödenmesi istenecek bedelin alt sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi 
gerektiği düşünülmüş, ne var ki Yönerge’yi kaleme alanlar bunu yanlış şekilde ifade etmişler ve aynı 
yanlışlık AktG § 71’e de buradan aktarılmıştır (Bezzenberger, Erwerb, s. 32).  

233  Daha açık bir anlatımla, bu bent kapsamında gerçekleştirilecek edinimler bakımından ortaklığın yalnızca 
ciddi ve yakın bir zarar tehlikesi ile karşı karşıya kalması yetişmez; zararın engellenmesi için payların 
ediniminin bir gereklilik olarak ortaya çıkması da şarttır. Bkz. Hüffer, a.g.e., § 71 N. 8; Oechsler, a.g.e., § 
71 N. 100; Yılmaz, İÜHFM, s. 251. 
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kapsamında genel kurulun aldığı yetkilendirme kararında, kıymetli evrak ticareti 

amacıyla gerçekleştirilecek geri alımlarda, her işlem gününde sermayenin ne kadarlık 

bir oranına uygun payın geri alınabileceği de belirlenmek gerekecek, bu oran hiçbir 

şekilde sermayenin % 5’inden fazla olamayacak ve paylara ödenecek rakamın üst ve 

alt sınırları da yine aynı genel kurul yetkilendirme kararında düzenleme altına 

alınacaktır.  

Anonim ortaklığın § 71/I b.1-3, 7 ve 8 uyarınca edineceği payların toplamı 

sermayenin % 10’unu aşamayacağı gibi bu bentler kapsamında geçerli edinimden 

söz edebilmek için geri alınan payların karşılığı olarak ortaklığın üzerinden serbestçe 

tasarrufta bulunabileceği yedek akçelerden karşılık ayrılması da şarttır. Bu son 

düzenleme gereğince, yani edinilen paylar karşılığının bilânçoda ortaklığın üzerinde 

serbestçe tasarrufta bulunabileceği yedek akçelerden ayrılacak miktarla 

dengelenmesi yöntemi sonucunda payın ortaklık tarafından geri alımına rağmen 

sermayenin korunması ilkesi, dolayısıyla ortaklık alacaklılarının menfaatleri haleldar 

edilmiş olmaz. Diğer taraftan § 71/I b.1, 2, 4, 7 ve 8 gereğince payların geçerli 

şekilde edinilebilmesi bir diğer koşula daha ihtiyaç duyar; bu payların bedellerinin 

tamamımın ödenmiş olması da gereklidir (§ 71/II). 

Anonim ortaklığın § 71/I-II hükümlerine aykırı şekilde edindiği paylara 

ilişkin hukukî işlemlerin akıbeti sorunu, bu payların edinimini konu edinen 

borçlandırıcı işlemlerin batıl sayılacağı, tasarruf işlemlerinin ise geçerli kalacağı 

yönünde çözüme kavuşturulmuştur (§ 71/IV). Değişik bir söyleyişle, geri alma 

işlemine ilişkin borçlandırıcı sözleşmeden doğan edimler henüz yerine 

getirilmemişse taraflar borcun ifasını talep edemeyecekken, ifa edilmiş sözleşmeler 

ise geçerliliklerini koruyacak, dolayısıyla bundan sonraki durum, sebepsiz 

zenginleşmeye ilişkin BGB § 811 vd. veya AktG § 62 hükümleri kapsamında 

çözüme kavuşturulacaktır234.  

                                                 
234  Buna göre payını ortaklığa devreden pay sahibinin yöneltebileceği talepler BGB § 811 vd. kapsamında 

çözüme kavuşturulacakken, ortaklık, AktG § 62 hükmüne göre istemde bulunabilir. Çünkü AktG § 57’nin 
açık ifadesi gereği, anonim ortaklığın yasal düzenlemeye aykırı şekilde kendi payını edindiği her durum 
sermayenin iadesi niteliğinde görülmektedir. Bu nedenle de ortaklığın pay sahibine karşı yönelteceği 
talepler, sebepsiz zenginleşmeye ilişkin genel hükümler niteliğindeki BGB § 811 vd. karşısında lex specialis 
konumdaki AktG § 62 kapsamında gündeme getirilecektir (Bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 254).  
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Ortaklığın uhdesine ister § 71’de öngörülen şekilde hukuka uygun, isterse 

anılan düzenlemeyle örtüşmez biçimde hukuka aykırı olarak geçen kendi payları 

ortaklığa (yönetsel veya mali) hiçbir hak tanımaz (§ 71 b).  

Yasal düzenlemeye aykırı şekilde edinilen paylar ortaklık tarafından bir yıl 

içerisinde elden çıkartılmak zorundadır. Hukuka uygun şekilde edinilen, ancak % 

10’luk sınırın aşılmasına neden olan paylar konusunda ise, söz konusu sınıra uygun 

hale getirmenin süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle ortaklık, 

hukuka uygun biçimde elde ettiği kendi paylarının miktarını % 10’luk sermaye 

sınırına indirmek için üç yıllık bir süreye sahip kılınmıştır. Ne var ki, ister hukuka 

aykırı şekilde edinilmiş olup bir yıl içerisinde elden çıkartılma zorunluluğu, isterse 

hukuka uygun olarak devralındığı için üç yıl içerisinde % 10’luk sermaye sınırına 

indirilme gerekliliği bulunsun, her iki durumda da öngörülen süreler içinde gereken 

işlemlerin yapılmamasının sonucu, söz konusu payların (hukuka aykırı edinilen veya 

sınırı aşan) AktG § 237 kapsamında sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesidir. Bunun 

yanında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, ortaklığın hukuka aykırı şekilde 

edindiği paylar dolayısıyla uğradığı zararlardan dolayı sorumlulukları da gündeme 

gelebilir (AktG § 93/III, 116 ve 405). 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinimine ilişkin hükümlerin dolanılmasını 

engellemek amacıyla, payların bir üçüncü kişi tarafından ortaklık hesabına alınması 

veya bir yavru ortaklık aracılığıyla edinimler § 71 hükmüne tâbi tutulduğu gibi (§ 71 

d), payın ortaklıkça rehninin de yine ancak işlemin § 71/I ve II’ye uygun şekilde 

gerçekleştirildiği durumlarda geçerlilik taşıyacağı düzenleme altına alınmıştır (§ 71 

e). 

 

§ 7. İsviçre hukukunda 

Payların ortaklık tarafından edinimi kurumunun İsviçre’de yaşadığı serüven, 

Almanya’daki kadar renkli ve hareketli değildir. Ne ki gelişimin izlediği yön, burada 

da Almanya’dakiyle hemen aynıdır. Pozitif düzenlemelerde önce mutlak yasaklama 

anlayışı ile başlayan kanunlaştırma seyri, sonunu, payların ortaklıkça ediniminin 

(elbette bazı sınırlamalarla birlikte) serbest bırakılmasıyla noktalamıştır.  
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I. 1881 tarihli ilk düzenleme ve 1911 tarihli düzenleme 

İsviçre hukukunda kurumun ilk defa pozitif düzenlemeye konu oluşu 1881 

tarihli kanunla, Alman ADHGB § 215/f. 3 hükmünün, daha açık bir söyleyişle, 

anonim ortaklığın kendi paylarını ediniminin yasak olduğuna ilişin düzenlemenin 

Artikel 628 kimliğiyle OR’a aktarılmasıyla başlamıştır. Ancak hüküm iktibas 

edilirken İsviçre kanun koyucusu, o dönem Alman öğretisinde mutlak yasaklamaya 

getirilen eleştirileri235 dikkate almış ve yasağı dört istisnayla tamamlamayı uygun 

bulmuştur.  

Buna göre bir anonim ortaklık, (1) ana sözleşmede öngörülmüşse payların 

amortizasyonu amacıyla; (2) sermayenin azaltımı amacıyla236; (3) ortaklığın herhangi 

bir alacağının tahsili için cebrî icra yoluyla; (4) pay alım-satımı ana sözleşmede 

öngörülen ortaklık faaliyet konusu içerisinde yer alıyorsa, kendi paylarını edinebilir.  

Paylarını amortizasyon veya sermaye azaltımı amacıyla edinen ortaklığın 

bunları derhal imha etmesi, diğer durumlarda (cebri icra yoluyla veya ortaklık 

faaliyet konusu içerisinde girdiği için edinim) ilk fırsatta elinden çıkartması 

gerekir237. Ortaklığın kendi elinde bulunan paylar genel kurulda temsil edilemez ve 

ortaklığın payları edinimi ve tekrar elden çıkartmasına ilişkin işlemler yıllık raporda 

gösterilmek zorundadır.  

                                                 
235  Alman hukukunda 1870 tarihli düzenlemeye getirilen eleştiriler konusunda bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 

6, I. Ayrıca bkz. ve karş. Özdamar, a.g.e., s. 96. Yazarın ifadesi, sanki Alman HGB m. 215’nin önce İsviçre 
BK’ya alındığı, daha sonra İsviçre kanun koyucusunun, yükselen eleştirileri dikkate alarak bir değişiklikle 
mutlak yasağa istisnalar getirdiği izlenimini vermektedir. Yukarıda belirtildiği üzere İsviçre kanun 
koyucusu, Alman hukukunda mutlak yasağa yönelen eleştirileri henüz kanunlaştırma seyrinin başında göz 
önünde bulundurmuş ve İsviçre hukukundaki konuya ilişkin ilk düzenleme olan 1881 tarihli kanunda 
hüküm başından beri istisnalarla birlikte yer almıştır.  

236  OR Art. 628/II bent 2: “zum Zwecke der teilweisen Rückzahlung des Aktienkapitals”. Karş. Özdamar, 
a.g.e., s. 97. Yazar bu ifadeyi, “ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmemesi halinde bu borcuna 
karşılık paylarını ortaklığa vermesi” olarak çevirmektedir. Oysa burada söz konusu edilen sermayenin 
azaltımı amacıyla payların ortaklık tarafından edinilmesidir. Nitekim ortaklığın herhangi bir alacağı 
dolayısıyla payları edinimi bir sonraki bentte zaten düzenlendiği gibi, OR Art. 628/III’e göre, ortaklığın bu 
ikinci bent gereğince edindiği payları derhal imha edecek olması da yine meselenin sermaye azaltımı ile 
ilgili olduğunu teyit eder. Yazarın ifadesi doğrultusunda, pay bedelini ödemede temerrüde düşen pay 
sahibinin payının ortaklıkça edinildiği durumlarda bunun derhal imha edilecek olması karşısında ortaklığın 
bu edinimden ne tür bir menfaati olabileceği merak konusudur.  

237  Bkz. Giger, a.g.e., s. 3. 



 

125 

İsviçre Borçlar Kanunu’nda 1911 yılında yapılan değişiklikte maddeye hiç 

dokunulmayarak hüküm ilk halinde olduğu gibi bırakılmıştır. Ne var ki, pozitif 

düzenlemenin bu değişmezliğine karşın uygulama farklı bir seyir izlemiştir. İsviçre 

Federal Mahkemesi 1917 yılında verdiği bir kararla238, OR Art. 628’e aykırılığın 

yaptırımına ilişkin o tarihe kadarki görüşünü kökten değiştirmiş, daha önceki 

uygulamasında maddeye aykırı hukukî işlemlerin butlanla sakatlanacağını istikrarlı 

şekilde kabul eden yüksek mahkeme bu görüşünü terk ederek, maddenin salt bir 

düzen hükmü (Ordnungsvorschrift) olduğu nitelemesinde bulunmuştur239. Yüksek 

mahkemeye göre her şeyden evvel hükmün lâfzî yorumu, maddeye aykırılığın butlan 

olacağı görüşünü kabule engeldir; çünkü hükümde yer alan “dürfen” fiili her ne 

kadar işlemin yasaklandığını göstermekteyse de bu fiil yerine kanun koyucu 

“können” fiilini kullanmamış, böylelikle şirketin anılan işlemi “yapabilirliğini” 

ortadan kaldırmamıştır. Öte yandan hükmün yalnızca payları edinen şirketi hedef 

tutup payı elinden çıkartan üçüncü kişiden söz etmemesi de düzenlemenin butlanı 

çağırmadığını gösterir. Gerçi payın ortaklık tarafından edinimi yoluyla sermayenin 

zayıflatılması ve edinilecek payların verdiği oyların genel kurulda kullanılmasıyla da 

haksız şekilde ortaklık organlarının şirketi etkilemesi söz konusu olabilir. Ne var ki 

bunların hiçbiri hükme aykırı edinimi konu edinen hukukî işlemlerin butlanla 

sakatlanmış sayılması gerektiği görüşünü haklı göstermez. Üstelik böyle bir kabul, 

ticarî hayatın güvenliğiyle de bağdaşmaz; zira payı elinden çıkartan üçüncü kişinin, 

payın bizzat şirket tarafından mı yoksa bir başkası hesabına mı edinildiğini araştırma 

imkânı yoktur. Anılan bütün bu nedenlerle hükme aykırı edinimler hukuka aykırı 

niteliklerini muhafaza etmekle birlikte bunun sonucu şirketi zarara uğratan yönetim 

organının sorumluluğuna gidilebilmesi ve yine bu aykırılıkta organla birlikte hareket 

eden (payı şirkete satan) pay sahibinin haksız fiil esaslarına göre sorumlu 

tutulmasıdır, işlemin butlanla sakatlanmış sayılması değil.  

                                                 
238  BGE 43 II 293 vd. 
239  Karş. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 477 N. 833. 
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İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu görüşü öğretide de benimsenmiş240, 

ardından uygulamada kökleşmiştir241.  

 

II. 1936 tarihli düzenleme 

1881 tarihli düzenlemeyle kanuna giren ortaklığın kendi paylarını edinim 

yasağı, 1936 tarihli revizyon sırasında da büyük bir değişikliğe uğramaksızın 

muhafaza edilmiş; bu anlamda ortaklığın kendi paylarını rehin olarak kabulü de 

engellenerek yasak bir yönden genişletilmiş, ancak yeni birkaç istisna daha tanınması 

ve bu suretle bir başka yönden yasağın yumuşatılması yoluna gidilmiştir. Böylelikle, 

şu an yürürlükte olan TK’nın da doğrudan beslendiği kaynak niteliğindeki 1936 

tarihli OR Art. 656’in birinci fıkrasında “Anonim ortaklık kendi paylarını 

edinemeyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez.” ana kuralına yer verildikten 

sonra hemen ardından ikinci fıkrada beş bent halinde payların ediniminin ve rehninin 

caiz olduğu durumlar sayılmıştır. Buna göre; 

1. Esas sermayenin azaltımı amacıyla; 

2. Pay sahibinin iştirak taahhüdü dışındaki bir başka borcunun karşılanması 

amacıyla; 

3. Bir işletme veya malvarlığının aktif ve pasifiyle birlikte devralınması 

yoluyla; 

4. Ana sözleşmede öngörülen işletme konusu içerisinde bir faaliyet 

oluşturmaktaysa; 

5. Yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin veya diğer çalışanların, 

sorumlulukları karşılığında güvence oluşturması için rehin olarak verilmekteyse 

payların ortaklık tarafından edinimi veya rehin olarak kabul edilmesi mümkündür.  

                                                 
240  Siegwart, in Kommentar zum schwezerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V. Obligationenrecht, Teil 5: 

Aktiengesellschaft, a: Allgemeine Bestimmungen (Art. 620-659), Schulthess, Zürich 1945, Art. 659 N. 21 ; 
Burckhardt, a.g.e., s. 67; von Steiger (Çağa), İsviçre’de Anonim Şirketler Hukuku, Fakülteler Matbaası, 
İstanbul 1968, s. 178. 

241  Nitekim bkz. BGE 60 II, 313 vd.; 96 II 18. 
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OR Art. 659/f. 3’e göre, 2. fıkranın birinci bendi gereğince (sermaye azaltımı 

amacıyla) edinilen paylar derhal imha edilmek, diğer hallerde ise ilk fırsatta elden 

çıkartılmak zorundadır. Şirketin kendi paylarını edinimi ve elden çıkartmasına ilişkin 

işlemler yıllık raporda gösterilir (OR Art. 659/f. 4) ve şirket tarafından edinilen 

paylar, genel kurul toplantısında temsil edilemez (OR Art. 659/f. 5). 

Görüldüğü üzere TK’nın mehazı niteliğindeki OR Art. 659 hükmü, TK m. 

329’dan bir noktada önemli şekilde ayrılmaktadır; TK m. 329 f. 1 c. 2’de geçen “Bu 

senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür.” 

yolunda herhangi bir ibareye OR Art. 659’da yer verilmemiştir. Bunun sonucu olarak 

İsviçre Federal Mahkemesi, 1881 tarihli kanunda hükmün karşılığını oluşturan OR 

Art. 628’e ilişkin (ki yukarıda 1881 tarihli OR Art. 628’in 1911 tarihli kanunda 

herhangi bir değişime uğramaksızın aynen varlığını muhafaza ettiğini söylemiştik) 

1917 yılında kökten değiştirdiği içtihadını, 1936 tarihli düzenleme kapsamında da 

devam ettirmiş; daha berrak bir anlatımla, söz konusu yasağa aykırı şekilde pay 

edinimine veya rehnine ilişkin işlemlerin “batıl” sayılacağına yönelik açık bir 

düzenleme bulunmamasından güç alarak, maddenin bir düzen hükmü 

(Ordnungsvorschrift) niteliği taşıdığı, dolayısıyla hükme aykırılığın, şirketin 

herhangi bir zarara uğramış olması şartıyla ancak ve sadece yönetim kurulunun 

sorumluluğuna sebebiyet vereceği görüşünü korumuştur242.  

Diğer taraftan yüksek mahkeme bununla yetinmeyerek bir adım daha atmış 

ve maddede sayılan istisnaların da sınırlayıcı (tahdidi) nitelikte olmadıkları yönünde 

görüş açıklamasında bulunmuştur. Şu var ki, her ne kadar yüksek mahkemenin, 

hükme aykırılığın yaptırımının butlan olmayıp yalnızca yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluğunu gerektireceği yönündeki kabulü öğretide hemen oybirliğiyle kabul 

edilse de, maddedeki istisnaların sınırlayıcı olmadığı yolundaki içtihadı243 konuya 

ilişkin düşünce üreten yazarların muhalefetiyle karşılaşmıştır.244  

 

                                                 
242  Nitekim bkz. yukarıda dpn.44’te anılan kararlar. 
243  BGE 110 II 300. 
244  Giger, a.g.e., s. 4 dpn. 5’te anılan yazarlar. 
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III. 1991 tarihli son düzenleme 

İsviçre’de anonim ortaklık hukukunun revizyonu amacıyla 1968 tarihinde 

kurulan komisyonun hazırladığı tasarıda, payın edinim yasağına ilişkin mevcut 

sistemde herhangi bir değişiklik yapılmaması, ancak Alman hukukundan esinlenerek 

“ortaklığın işçilerine verilmesi amacıyla edinimin” maddeye yeni bir istisna olarak 

eklenmesi yönünde bir teklifte bulunulmuştur245. Ancak anılan tasarı yasalaşmamış, 

bunun yerine 1978’de bu kez bir başka komisyon kurularak yeni bir tasarı kaleme 

alınmıştır. Oluşturulan bu ikinci komisyon, ilk komisyonun düşüncesinden tamamen 

ayrılarak payın edinimi konusundaki mevcut sistemin kökten değiştirilmesi yolunda 

öneride bulunmuştur.  

Avrupa Birliği’nin sermaye şirketlerine ilişkin ikinci konsey yönergesinin ve 

Alman hukukunda yaşanan gelişmelerin ışığında oluşturulan bu yeni sistemle, payın 

ortaklıkça edinimine ilişkin yasaklayıcı yaklaşım terk edilerek yerine, bazı 

sınırlandırmalarla birlikte, payın ortaklık tarafından serbestçe edinilebileceği bir 

düzenleme getirilmek istenmiştir246. Tasarının ortaklığın paylarını edinmesine ilişkin 

hükümleri daha sonra önemli bir değişikliğe uğramaksızın yasalaşarak kanunda OR 

Art. 659-659b kimliğiyle yerini almış ve bu yeni sistem 1992 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmiştir.  

Halen yürürlükte bulunan bu yeni sistemin mihenk taşını, ortaklığın herhangi 

bir özel sebebe ihtiyaç duymaksızın ve payların geri alımı işlemini yürütecek 

yönetim kurulunun da genel kurul tarafından yetkilendirilmesi gerekmeksizin 

sermayenin % 10’u oranına kadarki payı edinebilirliği oluşturur. Şu durumda İsviçre 

sisteminin gerek Alman hukukundaki düzenlemeden, gerekse Avrupa Birliği 

yönergesinden ayrıldığı temel husus, payların geri alımı konusunda genel kurulun 

yönetim kurulunu, ne miktarda payı, hangi süre içerisinde ve hangi karşılıktan 

alacağı konusunda özel bir yetkilendirmesine ihtiyaç görülmemesidir. Kanunun bu 

konuda getirdiği sınırlandırma, geri alınacak payların kural olarak sermayenin % 
                                                 
245  1968 yılında kurulan komisyonun yaptığı çalışmaları yansıtan tasarı metninin getirdiği yenilikler hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Teoman, “İsviçre’de Anonim Ortaklıklar Hukuku Değiştirilirken”, Otuz Yıl Ticaret 
Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. I (1971-1982), Beta, İstanbul 2000, s. 241 vd. (OR Art. 659’a ilişkin 
yenilikler hakkında bkz. 258); Giger, a.g.e., s. 5 ve orada dpn. 6. 

246  Giger, a.g.e., s. 5.  



 

129 

10’luk bir kısmını aşamayacağı konusundadır. Anılan bu % 10’luk oran işletme 

finansmanı, sermaye piyasayı hukuku ya da bizzat anonim ortaklık hukukundan 

kaynaklanan ihtiyaçlardan hareketle değil, Alman AktG § 71’deki oran dikkate 

alınarak belirlenmiştir247. Anılan % 10’luk oran, bağlı nama yazılı payların ortaklık 

tarafından edinilmesi durumunda % 20’ye yükselir. Bununla birlikte % 10’luk sınırın 

üzerindeki paylar ya iki yıl içerisinde elden çıkartılmak veya sermaye azaltımı 

suretiyle imha edilmek gerekir (OR Art. 659/II).  

OR Art. 659’da bahsi geçen % 10’lık sınır ortaklığın tüm sermayesine göre 

değil, esas sermayesine göre tespit edilir. Şöyle ki, 1991 yılında İsviçre anonim 

ortaklık hukukunda yapılan revizyon sırasında, Türk hukukundaki “esas sermayenin” 

karşılığı olan “Grundkapital” terimi İsviçre Borçlar Kanunu’ndan çıkartılmış, yerine 

“Aktienkapital” terimi ikame edilmiştir. Bu terim değişikliğin gerekçesi şudur248: 

İsviçre anonim ortaklık hukukunda 1991 yılında yapılan revizyonla birlikte hükme 

bağlanan hususlardan bir diğeri olarak artık katılma intifa senetleri karşılığında 

getirilen malvarlığı değerleri de katılım sermayesi (Partizipationskapital) adı altında 

bir sermaye kalemi olarak bilânçoda yer alacaktır (OR Art. 656a)249. Buna göre söz 

konusu sermaye bakımından, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, esas sermayeye 

ilişkin hükümler de uygulama alanı bulacak (OR Art. 656a/f. 2), ancak katılım 

sermayesi hiçbir şekilde esas sermayenin iki katını aşamayacaktır (OR Art. 656b). 

İsviçre kanun koyucusuna göre daha önceden kanunda yer alan Grundkapital terimi, 

hem Aktienkapital, hem de Partizipationskapital’i kucaklayan bir üst kavramdır. 

Dolayısıyla her iki sermaye kalemi arasındaki farklılığı vurgulamak bakımından, 

                                                 
247  Bkz. Botschaft, s. 805.  
248  Bkz. Botschaft, s. 784. 
249  Bilindiği gibi İsviçre hukukunda, OR Art. 692/II’deki her payın en az bir oy hakkını haiz olduğu yönündeki 

kurala herhangi bir istisna getirilmemiş, yani oydan yoksun paylar hukuken tanınmamıştır. Dolayısıyla 
katılma intifa senetleri bir anlamda İsviçre hukukundaki bu yokluğu tamamlayıcı işlev görmektedir. Nitekim 
OR Art. 656c/I’de, katılma intifa senedi sahiplerine oy hakkıyla birlikte –ana sözleşmede aksine bir 
düzenleme bulunmadıkça– oy hakkına bağlı hakların tanınmadığı hükme bağlanmış, aynı maddenin ikinci 
fıkrasında ise oya bağlı haklardan anlaşılması gerekenlerin genel kurulu toplantıya çağırma, genel kurula 
katılma, bilgi alma (das Recht aus Auskunft), inceleme (Einsicht) ve denetleme talebi hakkı (Antragsrecht) 
olduğu tahdidi şekilde sayılmış, bunun dışında ise katılma intifa senedi ve sahibi, pay ve pay sahibine “eşit” 
kılınmıştır (OR Art. 656a/II). Bkz. ve karş. Nomer, Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, Beta, 
İstanbul 1994, s. 21. Yazar her ne kadar “bilgi alma hakkı”nın da bu kapsamda katılma intifa senedi 
sahibine tanındığını ileri sürmekteyse de hükmün açık metni karşısında bu ifade isabetli görülemez.  
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paylar karşılığında getirilen sermaye için bundan böyle Aktienkapital teriminin 

kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür250.  

İşte OR Art. 659’da sözü edilen % 10’luk üst sınır, pay sahiplerinin, 

edindikleri paylar karşılığında taahhüt ettikleri malvarlığı değerlerinin toplamını 

ifade eden sermaye kalemine göre belirlenecektir. Bununla birlikte İsviçre 

hukukunda katılma intifa senetleri bakımından da paya ilişkin hükümler uygulama 

alanı bulacağından, ortaklığın katılma intifa senetlerini edinimi konusu da yine paya 

ilişkin düzenlemeye, yani OR Art. 659 hükmüne tâbidir. Bu bağlamda ortaklık, 

dilerse pay ve katılma intifa senedinden oluşacak bir birlikte edinim de 

gerçekleştirebileceğine göre, ortaklığın esas sermayenin iki katı oranında bir katılım 

sermayesini (katılma intifa senetleri karşılığında toplanan sermayeyi) elinde tuttuğu 

durumda, böyle bir pay ve katılma intifa senedinden oluşacak karışım yerine yalnızca 

payların esas sermayenin % 30’u oranında satın alınması da mümkün hale gelir ve 

böyle bir olasılıkta OR Art. 659’a aykırılıktan söz edilemez251.  

1991 tarihli düzenlemenin getirdiği asıl sınırlandırma, ortaklığın edineceği 

payların karşılığına ilişkin ödemeyi hangi malvarlığı unsurlarından yapabileceğine 

ilişkindir. Buna göre kendi paylarını satın alma arzusundaki ortaklık, payların 

karşılığını ancak serbest yedek akçelerden ödeyebilir; dolayısıyla tasarrufta 

bulunabileceği serbest yedek akçe bulunmuyorsa ortaklığın kendi paylarını satın 

alması da mümkün değildir. Çünkü bu durumda gerçekleştirilecek bir edinim, bir 

başka anlatımla ortaklığın bağlı malvarlığından yapılacak ödemeler OR Art. 680 

kapsamında katılma payının iadesi niteliği taşıyacağından, böyle bir satın alma işlemi 

butlan yaptırımıyla karşılanır252. 

                                                 
250  Her ne kadar İsviçre kanun koyucusu “Grundkapital” terimini kanundan çıkartarak yerine “Aktienkapital” 

terimini ikame etmişse de, bu değişikliğin zorunlu sonucu olarak limited ortaklıklara ilişkin OR Art. 788, 
824, 825 ve yine anonim ortaklık hükümlerine atıfta bulunan kooperatiflere ilişkin OR Art. 874’te geçen 
“Grundkapital” ifadesini de değiştirmek gerektiğini ise gözden kaçırmıştır.  

251  Böckli, Das neue Aktienrecht, Schulthess, Zürich 1992, N. 383; Welti, Aktienrückkauf, Theoretische 
Erklaerungsansätze, practische Durchführung, Situation in der Schweiz, Diss., Versus, Zürich 2001, s. 244; 
von Planta/Lenz, in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II (Art. 
530-1186 OR), 2. Auflage, Helbing & Lichtenhahn, Basel-Genf-München 2002, Art. 659 N. 1.  

252  Giger, a.g.e., s. 139; von Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659 N. 12.  



 

131 

1991 tarihli düzenlemeyle birlikte payların rehin alınması yasağı tamamen 

kaldırılmıştır. Ayrıca daha önce kanunda açıkça hükme bağlanmayan, ancak öğretide 

kendisine taraftar bulan253, bir anonim ortaklığın yavru ortaklık aracılığıyla kendi 

paylarını edinmesinin ortaklığın paylarını doğrudan edinimiyle aynı yazgıya tâbi 

tutulması gerektiği yolundaki düşünce pozitif dayanağa kavuşturulmuştur. OR Art. 

659b’ye göre ortaklık, çoğunluğuna254 sahip bulunduğu bir yavru ortaklık aracılığıyla 

kendi paylarını edindiğinde, ortaklığın doğrudan doğruya kendi paylarını edinmesine 

ilişkin sınırlandırma ve hukukî sonuçlar uygulama alanı bulacaktır255.  

OR Art. 659a uyarınca, ortaklığın geçerli şekilde elinde bulundurduğu tüm 

kendi paylarından doğan oy hakkı ve bununla bağlantılı diğer haklar donar256. 

Kanunda açıkça yalnızca oy hakkı ve bağlantılı haklar sınırlandırıldığından, 

                                                 
253  Bkz. Siegwart, a.g.e., Einleitung N. 181-183; von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 177 dpn. 70; Burckhardt, a.g.e., 

s. 118-119. 
254  Hükümde geçen “çoğunluk”tan ne anlaşılması gerektiği konusunda herhangi bir açıklamaya maddede yer 

verilmemiştir. Bu durumda çözüme kavuşturulması gereken sorun, anılan çoğunluğun sermayeye mi yoksa 
oy sayısına göre mi belirleneceği, yoksa her ikisinin de birlikte aranıp aranmayacağıdır. Öğretide genel 
olarak kabul edilen fikir uyarınca, bir ortaklık bir başka ortaklıkta sermaye çoğunluğunu elinde 
bulundurmamakla birlikte oy çoğunluğuna sahipse, bu iki ortaklık arasındaki ilişkinin OR Art. 659b 
kapsamında kabul edilmesi gerekir. Çünkü OR Art. 659b’nin ulaşmak istediği hedef, OR Art. 659’daki, 
ortaklığın paylarını edinimine ilişkin temel ilkenin dolanılmasını, bir başka deyişle kanuna karşı hilenin 
gerçekleştirilmesini engellemektir. İşte bir anonim ortaklık, oy çoğunluğunu elinde tuttuğu, dolayısıyla 
üzerinde hâkimiyet kurduğu diğer ortaklığı kendi paylarını satın almakta araç olarak kullanabileceğine göre, 
“oy çoğunluğu” durumunu, bu madde kapsamında değerlendirmek şarttır (Bkz. Giger, a.g.e., s. 116; von 
Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659b N. 3). 

 Bununla birlikte bir anonim ortaklığın diğer ortaklıkta sermaye çoğunluğunu elinde bulundurduğu, ancak oy 
hâkimiyetini haiz olmadığı durumda, yine OR Art. 659b’nin uygulama alanı bulup bulamayacağı 
tartışmalıdır. Bir görüş taraftarları, OR Art. 659 vd.nın, ortaklığın bağlı öz sermayesinin güvence altına 
alınması amacını güttüğünü, bu bakımdan sermaye çoğunluğunun elde bulundurulduğu bir yavru ortaklığın 
hükmün kapsamında görülmesi gerektiğini ileri sürerken (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches 
Aktienrecht, Stämpfli + Cie, Bern 1996, s. 668 N. 178), bazı yazarlarsa sermaye çoğunluğuna rağmen şayet 
oy çoğunluğu elde edilemiyorsa artık bu olasılığın OR Art. 659b kapsamında değerlendirilemeyeceğini 
kabul etmektedirler (von Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659b N. 3). Bu son görüşe göre, OR Art. 659b 
hükmünün uygulamasında sermayenin korunması saikiyle hareket edilirse ana ortaklığın herhangi bir 
katılımı olmaksızın veya tamamen kendi iradesine aykırı biçimde yavru ortaklık tarafından ana ortaklık 
paylarının ediniminin ana ortaklığın kendi payı olarak kabul edilmesi gerekecek ve dolayısıyla ortaklığın 
OR Art. 659b Abs. 3 uyarınca, elde edilen bu paylar karşılığında yedek akçe ayırmak zorunda kalacak, 
böylelikle anlamsız bir sonucun ortaya çıkışına imkân tanınmış olacaktır. 

255  Bu durumda yavru ortaklığın edinebileceği azami pay oranı olan % 10’luk sınır, yavru ortaklığın değil, ana 
ortaklığın sermayesine göre belirlenir. Aynı şekilde, payın edinimi için anonim ortaklığın üzerinde 
tasarrufta bulunabileceği serbest yedek akçelerinin bulunup bulunmadığı konusunda da yine yavru 
ortaklığın değil, ana ortaklığın bilânçosu esas alınır (Giger, a.g.e., s. 117). 

256  OR Art. 659a’da oy hakkının kullanılamamasını göstermek için, AktG § 71b’den farklı olarak açıkça 
“ruhen” (donmak) fiili kullanılmaktadır. AktG § 71b’de ise, bu paylar dolayısıyla ortaklığa hiçbir hakkı haiz 
olmadığından  söz edilmektedir (“Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Rechte zu”). 
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çoğunlukla kabul edildiği üzere ortaklık, kendi paylarından doğan malvarlıksal 

hakları ise kullanabilir257.  

Ortaklık ayrıca, edindiği kendi paylarını aktifleştirerek karşılığını oluşturan 

yedek akçeyi ayırmakla yükümlüdür (OR Art. 659a/II). Aynı durum, yavru ortaklığı 

aracılığıyla kendi paylarını edinen ana ortaklık bakımından da geçerlidir (OR Art. 

659b/III)258. 

Bu bağlamda son olarak ortaklığın, doğrudan veya yavru ortaklık aracılığıyla 

payları edinme ve elden çıkarma işlemleri yanında ne miktarda payı elinde 

bulundurduğu ve söz konusu edinim ve elden çıkarma işlemlerinin hangi koşullarda 

gerçekleştirildiğine ilişkin bilânço ekinde bilgi vermekle yükümlü tutulduğunu 

belirtelim (OR Art. 663b/I-10). 

 

§ 8. Avrupa Birliği hukukunda 

I. Genel Olarak 

Avrupa Birliği hukukunda anonim ortaklığın kendi paylarını edinimi kurumu, 

birliğe dahil üye ülkeler anonim ortaklıklar hukukunun birörnekleştirilmesi çabası 

gereğince kabul edilen pozitif düzenlemelerden biri olarak, 13.12.1976 tarihli İkinci 

Konsey Yönergesi’nde hükme bağlanmıştır.  

                                                 
257  Böckli, a.g.e., s. 110 N. 388; von Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659a, N. 9a-10; Giger, a.g.e., s. 105. Bu 

bağlamda ortaklığın, kendi paylarına düşen kâr payı alma hakkını kullanabileceği; özellikle ortaklığın kendi 
payını bir yavru ortaklık aracılığıyla edinmesi durumunda, yavru ortaklığın elindeki ana ortaklık paylarına 
kâr payı ödenmesinin doğal olduğu ve bu halde, ortaklığın elindeki kendi paylarından kaynaklanan oy 
hakkının kullanılmaması için ileri sürülen gerekçelerin hiçbirinin bulunmadığı kabul edilmektedir (Böckli, 
a.g.e., s. 110 N. 388).  

 Bununla birlikte sermaye artırımlarında ortaklığın, elindeki kendi paylarından kaynaklanan rüçhan/yeni pay 
alma hakkını doğrudan kullanabilip kullanamayacağı tartışmalıdır. Ortaklığın üzerinde tasarrufta 
bulunabileceği serbest yedek akçelere sahip olduğu durumda sermaye artırımında rüçhan hakkını 
kullanabileceğini, bir diğer anlatımla yeni sermaye taahhüdünde bulunabileceğini kabul edenler yanında 
(von Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659a N. 10; Giger, a.g.e., s. 106), ortaklığın bu şekilde sermaye taahhüt 
edemeyeceğini, ancak rüçhan/yeni pay alma hakkını bir başka kişiye devretmek suretiyle 
değerlendirebileceğini kabul edenler de bulunmaktadır. Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 102. Her ne kadar bu son 
görüş önceki düzenleme sırasında ileri sürülmüşse de, 1991 tarihli değişiklikte görüşten dönülmesine neden 
olmayı gerektirecek bir yenilik getirilmediğinden aynı kabulün halen muhafaza edileceğini söylemek 
isabetsiz sayılmaz. 

258  OR Art. 659b/III’ün açık ifadesi gereğince, edinilen payların karşılığında yedek akçeyi ayırmakla yükümlü 
olan yavru ortaklık değil, bizzat ana ortaklığın kendisidir.  
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Yönergenin hemen giriş bölümünde neden böyle bir pozitif düzenlemeye 

ihtiyaç duyulduğu ve özellikle Yönerge’yle birlikte üye devletler hukuklarında hangi 

konularda uyumlaştırma çalışmasına gidilmesinin istendiği sorunu üzerinde 

durulmuştur. Hem üye devlet ekonomilerinde temel aktör konumunda bulunması, 

hem de faaliyet alanlarının çoğu zaman ulusal devlet sınırlarının da ötesine ulaştığı 

gerekçeleriyle sermaye şirketleri içerisinde doğrudan anonim ortaklıklara ilişkin 

hükümler getiren Yönerge, hukukumuzda da geçerli olan asgari muayyen sermaye 

sisteminin tüm üye devlet yasalarında benimsenmesini şart kılmakta259, ardından 

sermayenin tedariki (sağlanması) ve korunmasına yönelik hükümler sevk etmektedir. 

Bu bağlamda gerek alacaklıların tek güvencesi niteliğindeki sermayenin azaltımı 

sonucu ortaklık alacaklılarının menfaatlerinin haleldar edilmesinin engellenmesi, 

gerekse pay sahiplerinin eşit işleme tâbi tutulmalarının sağlanması amacıyla 

Yönergeyle hükme bağlanan başlıca konulardan biri de anonim ortaklığın kendi 

paylarını edinmesidir.  

Yönerge’nin 18-24a maddeleri arasında yer alan bu düzenleme, 09.11.2005 

tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı m. 379-389’un 

hemen doğrudan beslendiği kaynak niteliğinde de olduğundan260, Tasarıyla getirilen 

sistemin yerindeliğini değerlendirebilmek için Yönerge hükümlerinin ayrıntılı 

şekilde incelenmesinin gerekliliği yadsınamaz. 

 

II. Özel Olarak Yönerge’deki Düzenleme 

1. Payın ortaklık tarafından taahhüdü (birincil (aslen) edinim) yasağı 

Yönerge m. 18/I’de, anonim ortaklığın kendi paylarını taahhüt etmesi açıkça 

yasaklanmaktadır261. Taahhüt yasağındaki çıkış noktası, alacaklı ve borçlu sıfatları 

                                                 
259  Yönerge m. 6’ya göre bir anonim ortaklığın hukuk hayatında varlık kazanabilmesi veya işlemlerde 

bulunmaya başlayabilmesi için asgarî 25.000 Avrupa hesap birimi (Euro) tutarındaki sermayenin pay 
sahiplerince taahhüt edilmiş olması gerekir. Öte yandan Yönerge esas sermaye sistemi yanında kayıtlı 
sermaye sisteminin de kabul edilebilmesine imkân tanıdığından, bu durumda doğal olarak söz konusu asgari 
sermaye miktarı, çıkarılmış sermaye bakımından aranacaktır. 

260  Nitekim bkz. Gerekçe, 511 vd. 
261  Karş. Yıldız, “Avrupa Birliğinin Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Sermayenin Korunmasına İlişkin 13 Aralık 

1976 Tarih ve 77/91/EEC İkinci Konsey Yönergesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü 
Armağanı, Beta, İstanbul 2001, s. 610’da bu ibareyi “Şirket kendi paylarını iktisap edemez.” şeklinde 
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ortaklıkta birleştiği durumda, taahhüdün yerine getirilmesini talep etmenin artık 

hukuken mümkün olmayacağı, böylelikle de sermayenin gerçek şekilde tedarikinin  

hiçbir zaman sağlanamayacağı düşüncesidir262. Düzenlemenin sermayenin tedarikini, 

bir başka deyişle sermayenin gerçek şekilde getirilmesini güvence altına almayı 

amaçlaması nedeniyle, yalnızca kuruluşta değil, sermaye artırımı sırasında da 

ortaklığın kendi paylarını doğrudan taahhüt etmesinin aynı yasaklamayla 

karşılaşacağı kuşkusuzdur263.  

Maddenin devamında, payın ortaklık tarafından taahhüt edilmesi yasağının 

dolanılmasının engellenmesine yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre 

şayet bir kimse dolaylı temsilci sıfatıyla, yani kendi adına fakat ortaklık hesabına, 

kuruluşta ya da sermaye artırımında pay taahhüdünde bulunmaktaysa, işleme konu 

payları ortaklık hesabına değil, kendi hesabına taahhüt etmiş sayılacaktır (m. 

18/II)264. Şu durumda madde 18’in dolanılması amacıyla gerçekleştirilen taahhütler 

butlan yaptırımıyla karşılanmamakta, doğrudan payı taahhüt eden dolaylı temsilcinin 

bu paylardan sorumlu olması sonucu benimsenmektedir. Böylelikle dolaylı temsilci, 

sözgelimi ortaklıkla arasında kurulacak olan sözleşmeye (ki bu çoğunlukla vekâlet 

akdi olacaktır) dayanarak, ortaklığın üstlendiği edimi yerine getirmesini; bu anlamda 

payların mülkiyetinin ortaklık tarafından devralınmasını ve kendisinin ödediği ya da 

ödemekle yükümlü olduğu bedeli ortaklığın karşılamasını hiçbir şekilde talep etme 

imkânına sahip olamayacaktır. 

Son olarak sorumlular zincirine m. 18/III ile, kuruluşta kurucular, sermaye 

artırımında yönetim kurulu üyeleri de eklenmektedir. Şöyle ki, maddeye aykırı 

şekilde yapılan pay taahhüdü sonucunda, söz konusu paylar için gerçekleştirilecek 

                                                                                                                                          
çevirmiştir. Oysa burada söz konusu edilen, payın bizzat ortaklık tarafından taahhüt edilmesinin 
engellenmesidir. Nitekim bir sonraki maddede payın ortaklık tarafından edinilmesi (iktisabı) düzenlenmekte 
ve zaten buna izin de verilmektedir.  

262  Ziebe, Der Erwerb eigener Aktien und eigener Gmbh-Geschaeftsanteile in den Staaten der 
Europaeischen Gemeinschaft, Diss., Frankfurt am Main 1981, s. 174; Benckendorff, a.g.e., s. 188. 

263  Bu hükümden esinlenerek kaleme alınan TK Tasarısı m. 388’e ilişkin eleştiriler konusunda bkz. aşağıda, 
Beşinci Bölüm, § 17, I. 

264  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 142. Her ne kadar yazar bu halde “... katılma payları kendi adına ve fakat ortaklık 
hesabına hareket eden kişi tarafından taahhüt ediliyorsa, taahhüt eden kişi kendi adına hareket ediyor 
kabul edilecektir” ifadesine yer vermekteyse de, burada söz konusu edilen, taahhütte bulunanın kendi 
hesabına işlem görmüş sayılacağıdır. Yoksa anılan kimse zaten kendi adına taahhütte bulunduğundan 
maddenin bu durumu yinelemesinin herhangi bir anlamının olması düşünülemez. 
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pay bedeli ifalarından dolayı kurucular ve yönetim kurulu üyeleri de ayrıca sorumlu 

tutulmaktadır. Bununla birlikte üye devlet hukukunda, kurucu veya yönetim kurulu 

üyesinin, kendisine herhangi bir kusur isnadının mümkün olmadığı durumlarda 

anılan sorumluluktan kurtulmasına olanak sağlayıcı bir düzenlemede bulunulabilir265.  

 

2. Ortaklığın kendi payını ikincil (devren) edinimi 

a. Genel olarak 

Yönerge, anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusunda ayrıntılı bir 

düzenlemede bulunmakla birlikte üye devletlere payın edinimini, yapılan düzenleme 

çerçevesinde serbest bırakma zorunluluğunu getirmemiştir. Bu nedenle üye devletler 

dilerlerse payın edinimini Yönerge’nin öngördüğü sistemden daha da sıkı koşullara 

bağlayabilecekleri gibi tümden yasaklama yoluna da gidebilirler. Nitekim bu husus, 

m. 19/I’de geçen “Bir üye devlet hukuku, ortaklığın doğrudan veya kendi adına fakat 

ortaklık hesabına hareket eden bir kişi aracılığıyla kendi paylarını edinmesine imkân 

tanırsa, bu edinim en azından aşağıda yer alan şartlara tâbi kılınacaktır.” 

hükmünün lâfzi yorumundan da açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Yönerge, payın 

ediniminin serbest görüldüğü üye devletler hukukunda bu serbestliğin asgarî 

sınırlarını çizmektedir. Bu kapsamda m. 19’da payın edinimi konusundaki ana ilke 

belirlenmekte, m. 20’de ana ilkeye uymak zorunda kalmayan edinimler sıralanmakta 

ve ardından 21-24a maddelerinde anılan düzenlemeye aykırı veya hukuka uygun 

şekilde edinilen payların nasıl bir yazgıya tâbi tutulacağı, bu paylardan kaynaklanan 

hakların durumunun ne olacağı, payların bilânçoda ne şekilde aktifleştirileceği, yavru 

ortaklık eliyle edinimlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularına ilişkin 

hükümlere yer verilmektedir.  

 

 

                                                 
265  Karş. TK Tasarısı m. 388; Arıcı/Kısa, “Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması”, Türk Hukukunun 

Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü y., İstanbul 2000, s. 562. Tasarı m. 
388’nin Yönerge m. 18 düzenlemesiyle karşılaştırıldığında Yönerge’deki sistemi gereksiz şekilde daralttığı 
konusundaki eleştirilerimiz için bkz. aşağıda, Beşinci Bölüm, § 17, I. 
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b. Payın edinimine ilişkin Yönerge m. 19’daki ana kural 

Yönerge m. 19’da, anonim ortaklığın kendi paylarını ihtiyari biçimde geri 

almasının koşulları düzenlenmektedir. Buna göre payın ortaklık tarafından edinimi 

için başlıca koşul, genel kurulca böyle bir pay alımı konusunda yönetim organının 

yetkilendirilmesine ilişkin bir karar alınmış olmasıdır. Genel kurulun yetkilendirme 

kararında payların geri alımına ilişkin şartlar; bu bağlamda azamî ne miktarda payın 

geri alınabileceği, alım konusu paylara ödenecek asgarî266 ve azamî bedel yanında 

yetkilendirmenin süresi de belirtilecek ve bu süre hiçbir şekilde on sekiz ayı 

aşamayacaktır. Genel kurul her ne kadar yetkilendirme kararında payın hangi amaçla 

alımının gerçekleştirileceğini açıklamak zorunda değilse de, geri alımın şartlarını 

belirlemek tümüyle genel kurulun tasarrufunda olduğundan, dilerse böyle bir 

sınırlandırma getirmesinin mümkün bulunduğu açıktır267. Ayrıca bu madde 

kapsamında ortaklığın paylarını doğrudan edinmesi ile kendi adına, fakat ortaklık 

hesabına hareket eden bir kimse (dolaylı temsilci) aracılığıyla edinmesinin aynı 

koşullara tâbi kılındığını ekleyelim (m. 19/I).  

Öte yandan genel kurulun bir yetkilendirme kararı almış olması da tek başına 

payların geri alınması işleminin gerçekleştirilmesi için yeterli değildir, Yönerge m. 

19’da öngörülen diğer maddi sınırlandırmalara da uyulmak gerekir. Buna göre: 

(1) Doğrudan ortaklık tarafından önceden edinilmiş olan payların veya kendi 

adına, fakat ortaklık hesabına hareket eden bir kimsenin edindiği (ki bu kişinin 

edindiği paylar da m. 19’a göre ortaklığın doğrudan edindiği paylarla aynı yazgıya 

tâbi tutulmaktadır) payların toplam itibari değeri, itibarî değeri bulunmayan paylarda 

ise bu payların hesap değeri, esas sermayenin % 10’unu aşamaz (m. 19/I (b)).  

(2) Payların edinimi için yapılacak ödemeler bağlı malvarlığından 

gerçekleştirilmemeli, değişik bir ifadeyle, pay sahiplerine zaten kâr payı olarak 

dağıtılabilecek malvarlığı unsurları bulunduğunda paylar edinilmelidir (m. 19/I (c)). 

Yönerge bu durumu, “pay edinimi ardından ortaklık net malvarlığının, m. 15/I 

                                                 
266  Paylara ödenecek asgari bedelin belirlenmesinin aslında gereksiz olduğu konusunda bkz. Bezzenberger, 

Erwerb, s. 32.  
267  Johannsen-Roth, a.g.e., s. 122; Yılmaz, “Avrupa Birliği Hukukunda Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını 

Devralması”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2004, s. 30. 
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(a)’da belirtilen miktarın altına düşmemesi gerektiği” şeklinde ifade etmektedir268. 

Böylelikle hem ortaklık alacaklılarının, hem de pay sahiplerinin menfaatlerinin ihlâl 

edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  

(3) Üçüncü ve son şart olarak ortaklıkça, ancak bedeli tamamen ödenmiş 

payların edinilebilmesi mümkün görülmektedir (m. 19/I (d)). Hükmün getiriliş amacı 

açıktır: Bedeli tamamen ödenmemiş payın edinilmesi durumunda alacaklı ve borçlu 

sıfatı ortaklıkta birleşeceğinden payın ödenmemiş bedelinin talep edilmesinin 

imkânsız hale geleceği ve dolayısıyla sermayenin tedariki (sağlanması) ilkesinin 

zedeleneceği düşünülmüştür269.  

Ortaklığın yönetim organının üyeleri, payların geri alımı sırasında Yönerge 

m. 19/I (b), (c) ve (d)’de sıralanan bu üç şartın gerçekleşip gerçekleşmediğini 

denetlemekle yükümlüdürler270.  

Yönerge m. 19/I’de, payın ortaklıkça edinimi için genel kurulca alınacak bir 

yetkilendirme kararına ihtiyaç bulunduğu ana kuralına yer verildikten sonra 19/II ve 

III’te ise, böyle bir yetkilendirmeye gerek duyulmaksızın yönetim organınca payların 

edinilebileceği iki durum sayılmaktadır. Buna göre ortaklık, yakın ve ciddi bir zarar 

tehlikesiyle karşı karşıyaysa paylarını edinebilir ve bu durumda yönetim organı, 

yapılacak ilk genel kurul toplantısında, gerçekleştirilen edinimin nedeni ve mahiyeti, 

edinilen payların sayısı, toplam itibari değerleri, itibari değerleri yoksa toplam hesap 

değerleri, bu paylara ödenen bedel konularında genel kurula bilgi vermek zorundadır.  

Yetkilendirme kararına ihtiyaç duyulmayan ikinci bir olasılık olarak ortaklık, 

kendi veya bağlı bir işletmesi çalışanlarına sunmak amacıyla paylarını edinebilir. 

Ancak bu durumda, payların edinildiği andan itibaren on iki ay içerisinde paylar, 

edinim amacına uygun şekilde işçilere dağıtılmak gerekir. Böylelikle ortaklığın 

                                                 
268  Karş. Yıldız, Domaniç Armağanı, s. 611. Yazar Yönerge m. 19/I (c)’yi “Daha önceden iktisap edilen 

paylar, 15. madde (1) (a)’da belirtilen net malvarlığını aşamaz.” şeklinde çevirmiştir. Az önceki 
açıklamalarımız çerçevesinde yazarın bu çevirisinin isabetsiz olduğunda kuşku yoktur.  

269  Oechsler, a.g.e., § 71 N. 280; Benckendorff, a.g.e., s. 192; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 124; Yılmaz, Özsunay 
Armağanı, 32. 

270  Karş. Yönerge m. 19/I (a)’dan esinlenerek kaleme alınan TK Tasarısı m. 379/II ve bu düzenlemenin 
isabetsiz yönleri konusundaki düşüncelerimiz hakkında aşağıda, Beşinci Bölüm, § 17, II. 
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payları başkaca bir amaca ulaşmak, bu anlamda sözgelimi payların borsa kurunu 

etkilemek için satın alması imkânının önüne geçilmesi arzulanmaktadır271. 

Ekleyelim ki yetkilendirme kararına ihtiyaç duyulmaksızın payın 

edinilebileceği her iki durumda, yani yakın ve ciddi bir zarar tehlikesi bulunduğunda 

ya da işçilere dağıtım için pay ediniminde de yönetim organı, Yönerge m. 19/I (b), 

(c) ve (d)’deki şartlara uyulduğunu; daha açık söyleyelim, edinilen payların % 10’luk 

sınırı aşmadığını, bu payların karşılığının ortaklara kâr payı olarak dağıtılabilecek 

malvarlığı unsurlarından karşılandığını ve payların bedellerinin tamamen ödendiğini 

denetlemekle yükümlüdür. Bu sonuç, Yönerge m. 19/II ve m. 19/III’ün ilk 

cümlelerinden çıkar; çünkü her iki fıkrada da yalnızca m. 19/I (a)’nın ilk cümlesi, 

yani edinim için genel kurulca bir yetkilendirmeye ihtiyaç bulunduğu düzenlemesi 

istisna edilmiştir. Dolayısıyla istisna edilmeyen diğer maddi sınırlandırmaların m. 

19/II ve III’e göre gerçekleştirilen edinimlerde de uygulama alanı bulacağı 

kuşkusuzdur272. 

 

c. Yönerge m. 19’daki ana kuraldan ayrılan pay edinimi durumları 

Yönerge m. 20’de sayılan durumlarda, m. 19’da aranan şartlara uyulmaksızın 

payın ortaklık tarafından geri alınabileceği durumlar sayılmıştır. Yönerge m. 19’daki 

hükme rağmen burada istisnai düzenlemelere yer verilmesinin nedenini, m. 20’de 

sayılan edinim hallerinin ya sermayenin korunması ilkesine aykırı bulunmamasında 

veya bunların bazılarında pay ediniminin bir zorunluluk olarak ortaya çıkmasında 

aramak gerektiği ileri sürülmektedir273.  

Buna göre ortaklık kendi paylarını,  

                                                 
271  Benckendorff, a.g.e., s. 192; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 123. 
272  TK Tasarısı m. 381’de, Yönerge m. 19/II kaynak alınarak, ortaklığın kendi paylarını yakın ve ciddi bir 

kayıptan kaçınmak için edilebileceği kabul edilmiş, ancak bu halde yalnızca m. 379’daki genel kurul 
kararına ihtiyaç duyulmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Hükmün ifadesinin Yönerge’deki düzenlemeyle 
karşılaştırıldığında –en azından farklı yorumları engellemek amacıyla– düzeltilmeye muhtaç olduğu 
konusunda bkz. aşağıda, Beşinci Bölüm, § 17, II.  

273  Benckendorff, a.g.e., s. 192; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 124-125; Yılmaz, Özsunay Armağanı, s. 3.  
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(1) Bir sermaye azaltımı gereğince veya geri alma şartıyla ihraç edilmiş 

payların varlığı durumunda274 bu şartın yerine getirilmesi amacıyla (m. 20/I a), 

(2) Küllî halefiyet gereğince (m. 20/I b), 

(3) Bedeli tamamen ödenmiş payların ivazsız olarak ya da bir banka veya 

finans kurumunca alım komisyoncusu sıfatıyla (m. 20/I c), 

(4) Birleşme, ortaklığın konusunun veya nev’inin ya da merkezinin yurt 

dışına taşındığı, payların devrine ilişkin kısıtlamaların bulunduğu durumlarda, azınlık 

pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla öngörülmüş bir yükümlülük gereği 

ya da mahkeme hükmü uyarınca (m. 20/I d) 

(5) Pay sahibinin ıskatı halinde (m. 20/I e), 

(6) Bağlı ortaklıklardaki azınlık pay sahiplerini tatmin etmek amacıyla (m. 

20/I f)275 

(7) Bedeli tamamen ödenmiş payların, pay sahibinin ortaklığa olan bir 

borcunu yerine getirmesi amacıyla cebri icra yoluyla satışı sonucunda (m. 20/I g) 

(8) Madde 15/IV-II’de tanımlandığı şekilde sabit sermayesi bulunan bir 

yatırım ortaklığının bedeli tamamen ödenmiş paylarını, yatırımcısının veya bağlı 

ortaklığının talebi doğrultusunda (m. 20/I h) 

edinebilme imkânını haizdir. 

Madde 20/I b-g’de sayılan durumlarda ortaklık uhdesine geçen paylar % 

10’luk sınırı aşmaktaysa, edinildikleri andan itibaren üç yıl içerisinde elden 

çıkartılmak, dolayısıyla ortaklık elindeki pay miktarını % 10’luk sınıra uygun hale 

getirmek gerekir. Şayet bu paylar % 10’luk sınırlandırmayı aşmıyorsa, o zaman 

                                                 
274  Burada söz konusu edilen, hukuken varlık kazandıkları anda ortaklık tarafından geri alım taahhüdüyle 

çıkartılmış paylar (rückerwerbbare Aktien-redeemable shares), daha çok Amerikan ve İngiliz hukukunda 
görülmekte olup Türk hukukuna yabancıdır. Bu konuda ayrıca bkz. aşağıda, Üçüncü Bölüm, § 9, II, 2, d. 

275  Söz konusu hüküm, m. 20/I (d) ile sıkı ilişki içerisindedir. Burada düzenleme konusu edilen, (d) bendinde 
öngörülen, ortaklığın bir başka ortaklıkla birleşmesi, konusunu veya nev’ini değiştirmesi ya da merkezinin 
yurt dışına taşındığı durumlara yönelik olarak ortaklık sözleşmesinde öngörülmüş bulunan hüküm gereğince 
ya da bir mahkeme kararıyla azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması amacıyla payın ortaklık 
tarafından alımı zorunluluğunun bu kez bağlı ortaklığın azınlık pay sahipleri için tanınmasıdır.  
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ortaklığın payları elinden çıkartma zorunluluğu da bulunmaz276. Bununla birlikte üç 

yıllık süre içerisinde paylar elden çıkartılmayıp halen ortaklık uhdesinde yer 

almaktaysalar, artık bu payların iptaline karar verilmek gerekir (m. 20/III).  

 

3. Ortaklığın elindeki kendi paylarının hukukî durumu 

Ortaklığın edindiği kendi paylarının hukukî durumu, bu anlamda en önemlisi 

olan payın sahibine sağladığı hakların nasıl bir yazgıya tâbi kılınacağı sorunu 

Yönerge m. 22’de düzenlenmiştir. Maddede payın sağladığı oy hakkının her 

durumda donması gerektiği hükme bağlanmış, böylelikle yönetim organının, edinilen 

paylardan kaynaklanan oyları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmalarının 

önüne geçilmek istenmiştir. Payın sağladığı diğer hakların akıbeti hakkında ise 

Yönerge’de özel bir düzenleme getirilmemiş, sorunun çözümü üye devletler 

hukukuna bırakılmıştır.  

Ortaklığın elindeki paylarının bilânçoda aktifleştirilip aktifleştirilmeyeceği 

sorununda da Yönerge tarafsız kalmıştır, bu konuya ilişkin düzenleme yapmaları 

bakımından yine üye devletlere serbestlik tanınmıştır277. Bununla birlikte üye 

devletler, edinilen payların bilânçoda aktifleştirilmesi gerektiği yöntemini 

benimsemişlerse, bu durumda artık bilânçonun pasif tarafında, söz konusu paylar 

karşılığında ödenen miktar kadar bağlı (dağıtılamaz) yedek akçe ayrılarak bilânço 

dengelenmek gerekir (Yönerge m. 20/I b). 

Ortaklık son olarak kamuyu aydınlatma ilkeleri kapsamında görülebilecek bir 

işlemde bulunmaya, pay sahipleri ile alacaklıları bilgilendirmeyi sağlayıcı bir 

                                                 
276  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 141. Yazar, Yönerge m. 20/I (a) ve (h) bentleri hariç olmak üzere, maddede 

sayılan diğer edinim durumlarında mutlaka % 10’luk sınırlandırmaya uyulmak ve ayrıca bu payların her 
halûkârda edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde elden çıkartılmak veya iptal edilmek zorunda 
bulunduğunu söyleyerek, henüz payların edinimi sırasında da % 10’luk sınırı gözetmenin şart olduğu, 
üstelik edinilen tüm payların sonuçta ya elden çıkartılması ya da iptal edilmesi yoluna gidilmek gerekeceği 
iddiasına yer vermekteyse de, Yönerge’nin açık hükmü karşısında yazarın bu ifadesinin isabetinden söz 
etmek mümkün değildir. Yazarın devam eden satırlarda, edinilen payların üç yıllık süre içerisinde elden 
çıkartılması ortaklığın zararına sonuçlar doğuracaksa bu süreye bağlı kalınmayabileceği yönündeki 
açıklamalarının da Yönerge kapsamında hiçbir pozitif dayanağı yoktur. 

277  Bu konuda ayrıca bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 76.  
TK Tasarısı m. 520’de, Yönerge’nin tanıdığı serbestlik kullanılmayarak ortaklığın edindiği kendi paylarının 
bilânçoda aktifleştirilmesi gereği benimsenmektedir.  
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yükümlülüğe de tâbi tutulmakta; bir mâli yıl içerisindeki pay edinimi gerekçelerini, 

edinilen ve elden çıkartılan payların sayısı ile itibari veya hesap değerlerini ve bu 

değerlerin toplamının esas sermayeye oranını, ivazlı edinmelerde paylar için ödenen 

bedelin ne olduğunu, edinilen ve halen ortaklık elinde bulunan payların sayısı ile 

itibari veya hesap değerlerini ve bu değerlerin toplamının esas sermayeye oranını 

yıllık raporda belirtmek zorunda bırakılmaktadır (Yönerge, m. 20/II (a), (b), (c), (d)). 

 

4. Hukuka aykırı edinimlerin sonucu 

Yönerge m. 21’de, m. 19 ve 20’de öngörülen düzenlemeye aykırı biçimde 

pay ediniminde bulunulduğunda ortaklıkça nasıl hareket edilmesi gerektiği hükme 

bağlanmıştır. Maddede benimsenen iki aşamalı yaptırım sisteminin ilk basamağında, 

ortaklıkça hukuka aykırı şekilde edinilen payların bir yıl içerisinde elden çıkartılması 

zorunluluğu bulunur. Bununla birlikte anılan süre içerisinde paylar elden 

çıkartılmamışlarsa sistemin ikinci basamağında öngörülen yaptırıma geçilir; paylar 

m. 20/III hükmüne uygun olarak iptal edilirler.  

 

5. Kanuna karşı hile 

a. Kanuna karşı hile oluşturan işlemler 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin Yönerge’yle getirilmiş 

olan sınırlandırmaların dolanılmasını, bir diğer söyleyişle, kanuna karşı hile 

oluşturacak işlemlerde bulunulmasını engellemek amacıyla Yönerge m. 23’te açıkça, 

ortaklığın kendi paylarını bir üçüncü kişi aracılığıyla edinmek için avans 

ödeyemeyeceği, ödünç veremeyeceği ya da herhangi bir teminat sağlayamayacağı278 

hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte m. 23/II uyarınca, bankaların veya diğer finans 

kuruluşlarının, olağan faaliyetleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları bu tür işlemler 

                                                 
278  Karş. Ortaklığın üçüncü kişi tarafından elde edilen paylarına dayanarak avans veremeyeceği, borç 

alamayacağı veya bu payları güvence olarak kullanamayacağından söz eden Özdamar, a.g.e., s. 143, (benzer 
şekilde ortaklığın borç almasından bahseden Yıldız, Domaniç Armağanı, s. 614). Oysa burada düzenlenen 
husus, payların dolaylı temsilci aracılığıyla edinilmesini gerçekleştirmek için bu üçüncü kişiye ortaklık 
tarafından ödeme yapılmasının, ödünç verilmesinin veya herhangi bir teminat sağlanmasının 
yasaklanmasıdır.  
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istisna tutulduğu gibi, yine bir ortaklığın kendi ya da bağlı işletmesi çalışanlarının 

ortaklığın paylarını edinebilmesi için yukarıda sayılan işlemlerin yapılabilmesine 

imkân tanınmıştır. Ne var ki her iki istisnanın da uygulanabilmesi, yapılan avans 

ödemesi, ödünç verme ya da teminat gösterme işlemleri sonucunda ortaklık net 

malvarlığının Yönerge m. 15/I (a)’da öngörülen sınırın, daha açık bir ifadeyle, 

ortaklık esas sermayesi ile kanun ve ana sözleşme uyarınca dağıtılamayacak yedek 

akçelerin toplamının üzerinde bulunması şartına bağlıdır. 

 

b. Ortaklığın kendi paylarını rehin alması 

Yönerge m. 19-23 hükümlerinde getirilen ortaklığın kendi paylarını 

edinmesine ilişkin sınırlandırmaların dolanılmasını engellemek düşüncesiyle hükme 

bağlanan diğer bir husus, ortaklığın kendi paylarını doğrudan veya bir dolaylı 

temsilci aracılığıyla (temsilcinin kendi adına fakat ortaklık hesabına işlemde 

bulunması durumunda) rehin almasıdır. Madde 24/I’de, böyle bir rehin işleminin, m. 

19, 20/I, 22 ve 23 kapsamındaki bir edinime denk sayılacağı kabulüne yer 

verilmiştir279.  

Bununla birlikte Yönerge m. 24/II’de, üye devletlerin, m. 24/I’deki rehne 

ilişkin ana kuralın banka veya diğer finans kuruluşlarının olağan faaliyetleri 

içerisindeki işlemler bakımından uygulanmamasını öngörebileceği düzenlemesinde 

bulunulmuştur. 

 

6. Ortaklığın edindiği kendi paylarını elinden çıkartması 

Yönerge m. 19/III’te, ortaklığın işçilere dağıtmak amacıyla elde ettiği payları 

en fazla on iki ay içerisinde; m. 20/II’de, m. 20/I (b)-(g) bentleri kapsamında edinilen 

payların en çok üç yıl içerisinde ve son olarak m. 21’de ise, m. 19 ve 20’ye aykırı 

şekilde edinilen payların yine en çok bir yıl içerisinde elden çıkartılması gerektiği 
                                                 
279  Karş. Yıldız, Domaniç Armağanı, s. 615. Yazar, Yönerge m. 24/I’i “Şirket paylarının şirket ya da kendi 

adına ancak şirket hesabına hareket eden kişi tarafından teminat olarak kabul edilmesi madde 19, 20 (1), 
22 ve 23’ün amacı bakımından kazanç olarak değerlendirecektir.” şeklinde çevirmektedir. Oysa maddede 
“kazanç”tan değil, “edinim”den söz edildiği açıktır; çünkü hükmün göndermede bulunduğu maddelerde bir 
kazanç değil, payın ortaklık tarafından edinimi düzenleme altına alınmaktadır.  
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hükme bağlanmıştır. Tüm bu elden çıkartma zorunluluğu, sermayenin % 10’u olarak 

Yönerge’de kabul edilmiş olan pay edinimindeki sınırın aşılması durumunda 

uygulama alanı bulur. Daha duru bir söyleyişle, ortaklığın edindiği toplam pay 

miktarı, esas/çıkarılmış sermayenin % 10’unu aşmıyorsa, bu durumda ortaklık, 

herhangi bir üst zaman sınırlaması olmaksızın payları elinde tutmaya devam 

edebilir280.  

Öte yandan Yönerge’de, paylar elden çıkartılırken izlenmesi gereken özel bir 

yöntem de öngörülmüş değildir. Ancak m. 42 uyarınca üye ülkeler, Yönerge 

hükümlerinin tüm pay sahiplerine uygulanmasında eşit işlem ilkesine uyulmasını 

sağlamakla yükümlü tutulduğundan, payların elden çıkartılması sırasında da yine eşit 

işlem ilkesine uygun hareket edilmesi gerekeceği kuşkusuzdur281. Bununla birlikte 

Yönerge’de, ortaklığın elden çıkartacağı paylar bakımından pay sahiplerine bir tür 

rüçhan/yeni pay alma hakkının açıkça tanındığına ilişkin herhangi bir düzenlemenin 

yer almadığını belirtelim282.  

 

7. Yavru ortaklık aracılığıyla gerçekleştirilen edinimler 

Yönerge’nin 1976 tarihinde kabul edilen ilk halinde anonim ortaklığın kendi 

paylarını yavru ortaklıklar aracılığıyla edinmesini açıkça düzenleyen bir hükme yer 

verilmemiştir. Ne var ki ortaklığın paylarını edinmesine ilişkin kısıtlamaların pekâlâ 

yavru ortaklık aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerle dolanılmasının her zaman 

mümkün olduğunu göz önüne alan Konsey, 23 Kasım 1992’de kabul ettiği 

92/101/AET sayılı Yönerge’yle, 13 Aralık 1976 tarihli İkinci Konsey Yönergesi’ni 

tadil etmiş ve Yönerge’ye eklenen 24a maddesiyle bu konuyu düzenleme yoluna 

gitmiştir. Nitekim 23 Kasım 1992 tarihli Yönerge’nin hemen giriş kısmında, yapılan 

                                                 
280  Benckendorff, a.g.e., s. 196.  
281  Benckendorff, a.g.e., s. 196.  
282  Bkz. Yönerge’deki bu suskunluk nedeniyle pay sahiplerinin böyle bir rüçhan/yeni pay alma haklarının 

bulunmadığı ve ortaklıkça gerçekleştirilecek payların elden çıkartılması işlemlerinin yalnızca “eşit işlem 
ilkesi” gereğince denetleneceğinden söz eden Benckendoff, a.g.e., s. 196-197. Karş. Ortaklıkça edinilen 
payların elden çıkartılmasının payın ilk kez ihracı ile benzer nitelik taşıdığı, bu nedenle ilke olarak pay 
sahiplerinin, ortaklığın edindiği kendi paylarını elden çıkartırken de yine sermaye artırımındaki rüçhan/yeni 
pay alma hakkına benzer (ona eşit olmayan, fakat daha zayıf nitelik taşıyan) bir haklarının bulunduğunun 
kabul edilmesi gerektiği görüşünde, Bezzenberger, a.g.e., s. 123 vd. 
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bu değişikliğin gerekçesi olarak, ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusundaki 

kısıtlamaların yalnızca doğrudan edinimleri değil, dolaylı temsilciler aracılığıyla (bir 

kimsenin kendi adına ancak ortaklık hesabına) gerçekleştirilen işlemleri de 

kapsadığı, bu anlamda bir ortaklığın, oy çoğunluğunu elinde tuttuğu ya da bir başka 

şekilde egemenlik kurduğu bir ortaklığı, Yönerge’nin getirdiği kısıtlamaları aşmak 

için en önemli ve en sıklıkla görülen araç olarak kullanabildiği, yine aynı 

kısıtlamaların, payların bu egemenlik kurulan ortaklık aracılığıyla taahhüt edilmesi 

durumu bakımından da uygulanması gerektiği düşünceleri gösterilmiştir.  

Yönerge’de yapılan bu değişikliğin isabetinde kuşku yoktur. Gerçekten 

anonim ortaklıkların, kendi paylarını edinme konusundaki kısıtlamaları dolanmak 

için sıklıkla başvuracakları araç, payları doğrudan veya dolaylı şekilde egemenlikleri 

altında bulundurdukları bir başka ortaklık eliyle edinmektir. Üstelik bu tür işlemler, 

yalnızca egemen ortaklık yönetim kurulu üyelerinin, ortaklığın bu yöntemle edindiği 

paylarından kaynaklanan oy haklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak 

diğer pay sahiplerini yönetimi etkilemek açısından güçsüz ve korumasız bırakması 

anlamına gelmez; özellikle ortaya çıkan karşılıklı katılma (iştirak) durumları ve 

beraberinde gelen köpük (fiktif) sermaye sorunu, sermayenin korunması ilkesini, 

dolayısıyla birincil olarak ortaklık alacaklılarının menfaatlerini tehdit eder. 

Yönerge m. 24a/I uyarınca, bir ortaklığın kendi paylarının yavru ortaklık 

tarafından taahhüt edilmesi, edinilmesi veya elde tutulması, ortaklığın bu işlemleri 

doğrudan kendisinin gerçekleştirmesiyle bir sayılır. Şu durumda, ortaklığın yavru 

ortaklık aracılığıyla kendi paylarını edinmesinde de yine Yönerge m. 18-24 

hükümlerini gözetmek gerekir. Ancak burada dikkatten kaçmaması gereken husus, 

yavru ortaklık aracılığıyla payların edinilebilmesi için gerekli olan sözgelimi eldeki 

payların % 10 sınırını aşıp aşmadığının belirlenmesi, yapılacak ödemelerin bağlı 

malvarlığından değil de dağıtılabilir yedek akçelerden karşılanması zorunluluğu gibi 

şartlar bakımından yavru ortaklığın değil, ana (egemen) ortaklığın durumunun göz 

önünde tutulacağıdır283.  

                                                 
283  Benckendorff, a.g.e., s. 201; Johannsen-Roth, a.g.e., s. 131. Dolayısıyla yavru ortaklık ile ana ortaklığın 

birlikte elde bulundurdukları ana ortaklık paylarının miktarı, ana ortaklığın toplam paylarının % 10’unu 
geçemeyeceği gibi, yavru ortaklığın ana ortaklık paylarını edinebilmesi için, yavru ortaklığın değil, ana 
ortaklığın dağıtılabilir yedek akçelerinin bulunması koşulu aranır. Doğal olarak yine bunlarla bağlantılı 
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Her ne kadar Yönerge m. 24a ile yavru ortaklık aracılığıyla pay edinimini 

düzenlemişse de hükümde yavru ortaklığın tanımı yapılmamıştır. Bununla birlikte 

hükümde egemenliğin sınırı geniş tutulmuş ve bir ortaklığın, bir başka “ortaklığı” 

doğrudan veya dolaylı şekilde oy çoğunluğunu elinde bulundurarak ya da yine 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileme gücünü haiz olarak egemenliği altında 

tuttuğunda, Yönerge kapsamındaki sınırlandırmaların uygulama alanı bulacağı 

kabulüne yer verilmiştir.  

 

8. Geri alınabilir paylar (rückerwerbbare Aktien-redeemable shares)  

Yönerge m. 39’da, kaynağını Amerikan ve İngiliz hukukundan alan, ancak 

gerek Türk, gerek Alman ve İsviçre hukuklarına yabancı nitelik taşıyan “geri 

alınabilir pay” kurumuna yer verilmiş ve üye devletlerin mevzuatlarında bu kurumu 

kabul etmeleri durumunda beraberinde getirilmesi gereken şartların neler olduğu, 

kurumun asgarî çerçevesinin nasıl çizilmesi gerektiği konusu düzenlemeye 

kavuşturulmuştur.  

Geri alınabilir pay kurumu, basit şekilde, ortaklığın henüz ihracı sırasında 

geri alım koşullarını baştan belirlediği (ki bu koşullar ana sözleşmede [articles of 

incorporation] yer alır) ve böylelikle, öngörülen koşullar yerine geldiği durumda pay 

sahibinin payını ortaklığa geri satmakla yükümlü olduğu bir sistemi ifade eder284. 

Başlangıçta belirlenen koşullara uygun seyir izlendiğinde, ortaklığa tanınmış bulunan 

bir opsiyon gereğince ortaklık, geri alınabilir pay sahibine yönelttiği bir irade beyanı 

ile payın mülkiyetinin kendisine geçirilmesi talebinde bulunmakta, elbette bunun 

karşılığında da yine önceden belirlenmiş olan bedeli ödemek borcu altına 

girmektedir. Geri alınabilir paylar bakımından bazen öngörülen diğer bir yöntem ise 

opsiyon hakkının geri alınabilir pay sahibine tanınması, bu sayede hakkın 

                                                                                                                                          
şekilde, payların aktifleştirilmesi zorunluluğu getirildiğinde de bu aktifleştirme ana ortaklık bilânçosunda 
gerçekleştirilmek gerekir.  

284  Hamilton, a.g.e., s. 597. 
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kullanılarak payın alınması talebi ortaklığa yöneltildiğinde, yine ortaklığın payın 

mülkiyetini devralarak bedeli ödemekle yükümlü tutulabilmesidir285.  

Kurumun ortaya çıkışının nedeni, yeni sermayeye ihtiyaç duyan bir 

ortaklığın, doğrudan bir ödünç sözleşmesi ile borç almak yerine paylarının bir 

kısmını, çoğunlukla oydan yoksun pay (ki bunlar kârda imtiyazlı olacaklardır) ihraç 

etmek suretiyle sermaye toplamak, ardından bu ihtiyaç ortadan kalktığında ise bu kez 

söz konusu oydan yoksun payları geri alarak kârda imtiyazları da ortadan 

kaldırabilme imkânına sahip olabilmektir286. Benzer şekilde paylarının bir kısmını 

halka açan aile ortaklığı niteliğindeki bir anonim ortaklık, oydan yoksun ancak geri 

alınabilir pay ihracı yoluyla bu isteğini herhangi bir tereddüt duymaksızın hayata 

geçirebilmekte, madalyonun diğer yüzündeyse bu paylar, payını bir süre sonra 

ortaklığa rahatlıkla geri satabileceğini bilen yatırımcıya yeterli ihtiyaç duyduğu 

cazibeyi sunabilmektedir287. 

Yönerge m. 39’a göre, geri alınabilir payların öngörülmesinde ilk koşul, ana 

sözleşmede geri alınabilir pay ihracına izin verilmiş olmasıdır (m. 39/I (a)). Ana 

sözleşmede ayrıca payların geri alınabilmesinin koşulları ve nasıl gerçekleştirileceği 

hususları da belirlenmelidir (m. 39/I (c)). Böylelikle geri alma, belirli bir tarihin 

gelişine bağlanabileceği gibi, ortaklığa ya da pay sahibine tanınmış olan bir opsiyon 

hakkının kullanımına da tâbi kılınabilir288. Burada önem taşıyan, geri alımın 

koşullarının, bu anlamda özellikle geri alımda pay için ödenecek bedelin önceden 

belirlenmiş olmasıdır.  

Sermayenin korunması ilkesinin, dolayısıyla ortaklık alacaklılarının 

haklarının, yapılacak bu pay alımından zedelenmemesi için öngörülen bir diğer 

koşul, geri alınabilecek payların bedelinin tamamen ödenmiş olmasıdır (m. 39/I (b)). 

Ne var ki ortaklık alacaklılarının haklarının korunması yalnızca payın bedelinin 

başlangıçta tamamen ödenmiş olmasıyla sağlanamayacağından, sistemi tamamlayıcı 

                                                 
285  Hamilton, a.g.e., s. 598. 
286  Benckendorff, a.g.e., s. 198. 
287  Benckendorff, a.g.e., s. 198. 
288  Benckendorff, a.g.e., s. 198. 
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diğer hükümler de yine aynı maddede sıralanmıştır. Buna göre geri alınacak paylar 

için gerçekleştirilecek ödemeler, ancak m. 15/I gereğince pay sahiplerine kâr olarak 

dağıtılabilecek serbest yedek akçelerin varlığı durumunda mümkün olabilir. Bir diğer 

anlatımla bu paylar için yapılacak ödemeler, bağlı malvarlığı unsurlarından 

karşılanamaz. Ortaklığın yeterli serbest yedek akçelerinin bulunmaması olasılığı da 

göz önüne alınarak m. 39/I (d)’de, payların karşılığını ödemede alternatif bir kaynak 

olarak söz konusu pay alımını karşılamak amacıyla yeni pay ihracında 

bulunulmasına ve buradan toplanan miktarla da geri alınabilir pay sahiplerinin 

alacaklarının ödenebilmesine olanak tanınmıştır.  

Madde 39/I (e)’ye göre, geri alınan payların itibarî değerlerine veya itibarî 

değersiz pay söz konusu ise bunların hesap değerlerine eşit bir miktarın bilânçonun 

pasif kısmında yedek akçe olarak ayrılması gerekir. Böylelikle paylar geri alındıktan 

sonra bu paylar karşılığında gerçekleştirilen ödemelerin kâr olarak dağıtımının önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır289. Söz konusu yedek akçeler kural olarak çözülerek pay 

sahiplerine dağıtılamaz; ancak bu yedek akçelerin sermayenin azaltılması veya 

sermayeye eklenmeleri amacıyla çözülmeleri mümkündür (m. 39/I (e)).  

 

§ 9. Amerikan hukukunda 

I. Tarihsel Gelişim 

Anonim ortaklığın paylarının ortaklık tarafından yoğun şekilde geri alımı 

Amerikan uygulamasında ilk kez 1950’li yılların sonlarında görülmeye 

başlanmıştır290. Hemen İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan ortaklıklarının 

yüksek miktarlarda kârlar elde etmeleri ve ardından ortaklığın faaliyeti için fazla 

gelmeye başlayan bu nakit kaynakları tüketme ihtiyacının, özellikle özsermayenin 

kârlılığını artırma gerekliliğinin ortaya çıkışı, ortaklıkların kendi paylarını satın 

almak suretiyle bünyelerindeki gereksiz sermayenin ortaklara akıtılması yöntemine 

başvurulmasının, böylece kendi paylarını satın almanın anonim ortaklıklar 

bakımından doğal bir finans aracı olarak görülmeye başlanmasının yolunu açmıştır. 
                                                 
289  Benckendorff, a.g.e., s. 199.  
290  Benckendorff, a.g.e., s. 99. 
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1980’li yıllarda piyasalarda yükselen birleşme ve devralma trendi sırasında, 

devralınması düşünülen hedef ortaklık yöneticilerinin, düşmanca alımları 

püskürtmek amacıyla etkin yöntemler kullanma ihtiyacı duymaları gene payın 

ortaklık tarafından geri alınması uygulamasına hız vermiş, bu sayede ortaklık payının 

kurunun bizzat ortaklık tarafından yapılacak satın alma talebi sonucu yükseltilmesi, 

dolayısıyla düşmanca devralma girişiminde bulunan ortaklığı, hedef ortaklığı 

devralmanın başlangıçta düşünülenden fazla bir bedel ödeme zorunda kalınacağından 

devralma girişiminden vazgeçirmesi için, ortaklığın kendi paylarını satın alma 

silahına başvurması gündeme gelmiştir291. 1987 borsa çöküşü ardından pek çok 

ortaklığın alım açıklamaları bu kez payın kurunun daha da düşmesinin engellenmesi 

için kullanılmışken292, 1990’lı yıllarda payın ortaklık tarafından geri satın alınması 

enstrümanı bu kez, “shareholder value”nün artırılması için yararlanılan bir finans 

aracı olmuştur293. 

Aslında Amerikan hukukunda anonim ortaklığın kendi payını edinebilip 

edinemeyeceği sorununun mahkemelerce tartışılmaya başlanması çok daha eskilere, 

19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 1828 yılında mahkeme önüne gelen 

Hartridge v. Rockwell olayında, bir bankanın, elindeki fazla likit kaynakları 

tüketmek ve satın aldığı payları daha sonra yüksek bedellerle elden çıkartarak kâr 

elde etmek amacıyla kendi paylarını satın alma yoluna başvurması üzerine 

mahkemece tartışılan sorun, ortaklığın bu şekilde payları elden çıkartabilip 

çıkartamayacağı olmuş, böylece payın ortaklık tarafından satın alınmasının 

geçerliliği kabul edilmiştir294. Karara göre, payın bu şekilde ortaklık tarafından satın 

alınmasına iki grup tarafından itiraz yöneltilebilir: Ortaklık alacaklıları ve pay 

sahipleri. Ortaklık alacaklılarının itirazları haklı görülemez; çünkü ortaklık, paylar 

için ödediği meblâğ karşılığında bir malvarlığı değerini elde etmektedir295. Pay 

                                                 
291  Benckendorff, a.g.e., s. 99. Bu konuda ayrıca bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, II. 
292  Gärtner, Der Erwerb eigener Aktien durch die US-corporation, Diss., LIT, Münster 2000, s. 2. Bu 

konuda ayrıca bkz. yukarıda İkinci Bölüm, § 4, II, 6 ve 7. 
293  Benckendorff, a.g.e., s. 100. Ayrıca bkz. yukarıda İkinci Bölüm, § 4, II, 1. 
294  Hartridge v. Rockwell, Charlton (R.E.) (Georgia) 1828, 260 vd.; ayrıca kararın ayrıntılı bir incelemesi için 

bkz. Nemmers, “The Power of a Corporation to Purchase its own Stock”, 1942 Wisc. L. Rev., s. 161 vd. 
295  Ne var ki Georgia eyaleti kanun koyucusu bu argümanı kabul etmediğini, 1850 tarihli Penal Code’la, payın 

ortaklık tarafından satın alınmasının yöneticilerin para ve hapis cezasına çarptırılabilmesine neden olacağına 
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sahiplerinin itirazının ise, bu yöntem sayesinde ortaklık yöneticilerinin kendi 

iktidarlarını güçlendirmek bakımından kurumu kötüye kullanmaları olabileceği 

belirtilmiş, ne var ki mahkeme, yöneticilerin, payları hangi saikle satın aldıklarını 

inceleyecek konumda olmadığını belirterek, bu itirazın da haklı bulunamayacağı 

sonucuna varmıştır. Kararın önem taşıyan yönlerinden bir diğeri ise mahkemenin, 

herhangi bir tartışma veya gerekçelendirmeye gitmeksizin, ortaklığın edindiği bu 

payları tekrar elden çıkartması sırasında diğer pay sahiplerinin bir rüçhan haklarının 

bulunmadığını da hükme bağlamasıdır296.  

Hartridge v. Rockwell olayı, anonim ortaklığın kendi payının edinimi 

kurumunun ayrıntısıyla tartışıldığı ilk dava niteliğinde olmasına karşın, sonraki 

mahkeme kararları üzerinde daha çok etki doğuran, Taylor v. Miami Exporting Co. 

davası olmuştur297. Kararda, ortaklığın bir alacağı karşılığında kendi paylarını 

edinmesine imkân tanınmıştır. 

Amerikan uygulamasında “majority rule” olarak adlandırılan payın ortaklık 

tarafından ediniminin geçerli bulunduğu görüşünün dayanağı aslında basittir: 

Kanunda açıkça anonim ortaklığın kendi payını edinimini yasaklayıcı bir hüküm 

bulunmadığına göre, ortaklığın iyiniyetle (in good faith) gerçekleştirdiği bu tür bir 

işlemi yapmasını engellemeye olanak yoktur298. “Majority rule”u daha sonra başka 

mahkemeler de benimsemiş ve 1920’li yılların sonunda pek çok federe devlet, payın 

ortaklık tarafından ediniminin geçerliliği konusunda pozitif düzenlemeler yapmaktan 

geri durmamıştır. Bundan sonraki kanunlaştırma seyrinde üzerinde tartışılan sorun, 

payın ortaklık tarafından ediniminin ne tür finansal kısıtlamalara tâbi tutulacağı 

                                                                                                                                          
ilişkin bir hüküm getirmekle göstermiştir. Bkz. Levy, “Purchase by a Corporation of Its Own Stock”, 15 
Minn. L. Rev. (1930), s. 12 dpn. 58; Nemmers, a.g.m., s. 163. Ancak yasaklayıcı bu düzenleme de kısa bir 
süre sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Bkz. Nemmers, a.g.m., s. 163. 

 Belirtmek gerekir ki mahkemenin alacaklıların korunması bakımından ileri sürdüğü bu gerekçe yerinde 
değildir; çünkü payların ortaklık uhdesinde bulunduğu durumda, bunlar herhangi bir değer ifade etmez. 
Nitekim mahkemenin bu gerekçesi, Amerikan hukuk öğretisinde de eleştiri konusu olmuştur. Bkz. 
Nemmers, a.g.m., s. 167.  

296  Nemmers, a.g.m., s. 162. 
297  Taylor v. Miami Exporting Co., 6 Ohio 176, 1833 WL 40 (Ohio), 176 vd.  
298  Nemmers, a.g.m., s. 163. 
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olmuş ve varılan noktada, ortaklığın kendi payını satın almasının ortaklığın kâr 

dağıtımı ile aynı koşullara bağlı kılınması gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır299.  

Öte yandan yine Amerikan hukukunda, o dönem İngiliz hukukunun egemen 

olduğu bazı federe devletlerde, İngiliz Lordlar Kamarası’nın verdiği 1887 tarihli 

Trevor v. Whitworth kararında300 ifadesini bulan, ortaklığın kendi payını satın 

alamayacağı, böyle bir edinimin sermayenin zarara uğramasına, dolayısıyla 

alacaklıların haklarının tehlikeye düşmesine yol açacağı, üstelik bu satın alma 

işleminin “ultra vires” ilkesiyle de bağdaştırılamayacağı yönündeki görüşün etkisiyle 

payın ortaklıkça devralınmasına karşı durularak ortaklığın kendi paylarını satın 

almasının bir dönem geçerli görülmediği de olmuştur. Ancak, yukarıda anılan, payın 

edinimini kural olarak serbest kabul eden düşünce karşısında azınlıkta kaldığı için 

Amerikan hukuku bakımından “minority rule” olarak adlandırılan bu uygulama 

kapsamında da söz konusu yasağa zorunlu bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre 

ortaklığın pay sahibinden olan bir alacağını başkaca bir yolla tahsili mümkün değilse, 

alacağına karşılık olarak payı alması, payın bir bağışlama veya vasiyetname 

gereğince ortaklığa devredilmesi, minority rule’un kabul gördüğü eyaletlerde de 

geçerli birer edinim hali olarak benimsenmiştir301. 

Bugün Amerikan hukukunda gelinen noktada payın ortaklık tarafından 

edinimi kurumunun kötüye kullanımlarını ön plânda tutarak buna ancak istisnaen 

imkân tanıma (minority rule) yolunu benimsemek ile payın ortaklık tarafından geri 

alınmasının sağlayabileceği yararlara ağırlık tanıyarak kurumun kötüye kullanımları 

karşısında tedbirler almak (majority rule) arasında bir tercihte bulunma zorunluluğu 

hissedilmesi üzerine ikinci görüşe üstünlük tanınmış ve tüm federe devlet 

kanunlarında, edinimin kural olarak geçerliliğini kabul eden hükümler yerlerini 

almıştır.  

 

                                                 
299  Benckendorff, a.g.e., s. 107. 
300  Trevor v. Whitworth, 12 App. Cas. (1887), 409 vd. 
301  Nemmers, a.g.m., s. 164; Levy, a.g.m., s. 35 vd. 
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II. Federe Devletler Hukuklarında ve Federal Sermaye Piyasası 

Hukukunda Konunun Düzenlenişi  

1. Genel olarak 

Amerikan hukukunda, bütün federe devletlerde geçerli olan bir federal 

anonim ortaklıklar kanunu bulunmamakta, elli federe devletin her biri, anonim 

ortaklıklar hukukunu kendine özgü kanunlarla düzenlemektedir. Bu bakımdan 

Amerikan anonim ortaklıklar hukukuna göre ortaklığın kendi payını edinimi 

konusundaki düzenlemenin nasıl olduğu sorusuna verilebilecek tek bir cevap yoktur, 

anılan sorunun cevaplanması her bir federe devlet hukukunun ayrıca 

değerlendirilmesine ihtiyaç gösterir.  

Ne var ki hemen tüm Amerikan hukukundaki sistemi göstermesi bakımından 

başlıca üç federe devlet kanunundaki (Deleware, New York ve Kaliforniya) 

düzenlemenin ve bunlar yanında Amerikan Barolar Birliği’nin hazırladığı, ardından 

bazı federe devletler tarafından da kabul edilerek iç hukuk hükmü haline getirilen 

Model Business Corporation Act’teki (ki bu düzenleme 1984 yılında yapılan 

yenileştirmeyle artık Revised Model Business Corporation Act adını almıştır) 

yaklaşımın ortaya konulması yeterince fikir verir niteliktedir.  

Diğer yandan federe devletler anonim ortaklıklar hukukundaki durumun 

aksine Amerikan sermaye piyasası hukuku bakımından tüm federe devletler için 

geçerlilik taşıyan federal kanun ve kurallar bulunmaktadır ve payları borsada işlem 

gören anonim ortaklıklar için bu hükümler bağlayıcı niteliği haizdir. Şu durumda, 

Amerikan hukukunda ortaklığın kendi payını edinimi kurumunun ana hatlarıyla da 

olsa değerlendirilebilmesi, federe devlet ortaklıklar hukuku yanında federal sermaye 

piyasası hukuku kurallarının da kısaca incelenmesini gerekli kılar. 

 

2. Belli başlı federe devletler hukuklarına ve Revised Model Business 

Corporation Act’e göre anonim ortaklığın kendi payını edinmesi 

a. Genel olarak 
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Yukarıda belirtildiği üzere tüm Amerikan anonim ortaklıklar hukuku 

bakımından geçerlilik taşıyan bir kanun metni yoktur, her federe devlet ayrı bir 

hukuka sahiptir. Ancak bu devletler arasında Deleware, New York ve Kaliforniya 

hukukları özel bir önemi haizdir.  

Delaware, her ne kadar gerek toprak büyüklüğü, gerek ortaklıkların faaliyet 

alanı açısından oldukça küçük nitelikte bir federe devletse de, anonim ortaklıklara 

uygulanacak hükümler bakımından kuruluş yerinin ölçü alındığı Amerikan 

hukukunda bugün New York borsasına payları kote edilmiş ortaklıkların hemen 

yarısı bu eyalette kurulmuştur302. Delaware’in bu denli önemli bir cazibe merkezi 

haline gelmesi, anonim ortaklıkların henüz filizlenmekte olduğu dönemde Delaware 

anonim ortaklık hukukunda, ortaklığın kuruluşu ve işleyişi bakımından oldukça geniş 

bir özgürlük alanı tanınmasıyla başlamıştır303. Gelinen noktada ise uygulamada 

ortaya çıkabilecek hemen her konuda çabucak çözüm üretilebilirliği, ortaklıklar 

hukukunun pek çok alanı bakımından belirsizliğin bulunmayışı, özellikle bu eyalet 

mahkemelerinin ortaklıkların hemen her türlü sorunlarıyla baş edebilecek içtihatlar 

geliştirmiş oluşları gibi nedenler, anonim ortaklıkları düzenleyen kanununda 

geleneksel modeli takip etmesine karşın Delaware’i halen en önemli merkez 

konumunda tutmaktadır304.  

Öte yandan Amerikan ticaretinin ana merkezinde bulunması nedeniyle New 

York eyaleti pek çok ortaklığa ev sahipliği yaptığından, buradaki mahkemeler de 

yine oldukça zengin bir içtihat birikimi kazanmıştır. Kaliforniya anonim ortaklıklar 

hukukunun özelliği ise, bu eyaletin de önemli bir ticaret merkezi olması nedenine 

bağlı olarak sayıca fazla ortaklığın burada kurulması yanında, Kaliforniya anonim 

ortaklıklar kanununun 1977’de yapılan kökten değişiklikle birlikte, o güne kadar 

geçerli sistemi tamamen değiştirmesi ve yerine yeni ve modern bir sistemi getirmiş 

oluşudur305.  

                                                 
302  Hamilton, a.g.e., s. 64. 
303  Hamilton, a.g.e., s. 64; Merkt, a.g.e., s. 151 N. 171. 
304  Hamilton, a.g.e., s. 67-68. 
305  Merkt, a.g.e., s. 151 N. 172. 
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Biraz önce değinildiği gibi Amerikan Barolar Birliği’nin hazırladığı Revised 

Modern Business Corporation Act ise aslında hukuken herhangi bir bağlayıcılık 

taşımamaktadır. Bununla birlikte bazı federe devletler iç hukuk kanun metni olarak 

anılan taslağı kabul ettiklerinden, Amerikan anonim ortaklıklar hukukunun 

birörnekleştirilmesi bakımından Revised Model Business Corporation Act özel bir 

yer kazanmış durumdadır.  

 

b. Geleneksel sistem (itibari (nominal) değerli paylar sistemi) 

Amerikan hukukunda “asgari esas sermaye” (stated capital) ile “itibari değer” 

(par value) kavramları birbirlerinden ayrı şekilde varlıklarını sürdürmektedir. Şöyle 

ki, sözgelimi Türk hukuku bakımından anonim ortaklığın kuruluşu için bir asgari 

esas sermaye bulunmak ve çıkartılacak payların itibari değerleri toplamı da bu asgari 

esas sermayeye denk olmak gerekirse de, Amerikan hukukunda her durumda böyle 

bir zorunluluk yoktur. Esasında Amerikan anonim ortaklıklar hukuku uygulamasında 

bugün gelinen noktada artık bir asgari esas sermayenin zorunlu kılındığından 

bahsetmek dahi neredeyse olanaksızdır306 ve asgari esas sermayenin ortaklık 

alacaklıları için bir güvence oluşturduğu düşüncesinden vazgeçildiği rahatlıkla 

söylenebilir. 

Bununla birlikte Delaware ve New York hukuklarının da içinde yer aldığı 

geleneksel sistemde kural olarak ortaklık ana sözleşmesinde bir asgari esas sermaye 

(stated capital) halen vardır ve çıkartılan payların itibari değerleri toplamı bu asgari 

esas sermayeye karşılık gelir. Bu yöntemin seçilmesi halinde paylar ancak itibari 

değerden veya bu değer üzerinde bir bedelden ihraç edilebilir. Şayet yönetim kurulu 

                                                 
306  Hamilton, a.g.e., s. 88; ayrıca bkz. Merkt, a.g.e., s. 245 N. 375. Yazarın ifadesiyle çok az sayıdaki federe 

devlette halen bir asgari esas sermaye aranmakta ve bu da kural olarak yalnızca 1.000 USD tutarında 
belirlenmektedir ki böyle bir rakamın ortaklık alacaklıları bakımından herhangi bir güvence 
oluşturmasından söz edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki yine kuramsal olarak anılan rakamın 0.01 USD’lik 
kısmının “stated capital” (esas sermaye), geri kalan kısmının (999,99 USD) ise “capital surplus” (yedek 
akçe) olarak yapılandırılması da olanak dahilindedir (Çünkü asgari sermaye bulunmasını arayan devletler 
dahi bunun ne kadarının stated capital, ne kadarının capital surplus olacağı konusunda bir ayrımda 
bulunmamaktadır, bkz. Hamilton, a.g.e., s. 173) ve Amerikan hukukuna göre anılan bu “capital surplus”, 
muvafakatleri alınmak koşuluyla, ortaklara kâr olarak veya başkaca bir şekilde dağıtılabileceğinden, geriye 
kalan 0.01’lik stated capital rakamının alacaklılar için bir güvence oluşturabileceğini iddia edebilmek zaten 
imkânsızdır.  
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payları itibari değerleri altında bir bedelle ihraç ederse (stock watering), payı 

devralan sonraki kişi aradaki bedeli de karşılamak zorunda kalır.  

Diğer yandan yönetim kurulu, dilerse itibari değeri olmayan pay 

çıkartılmasına (no par value) da karar verebilir307. Bu durumda yönetim kurulu 

önemli bir serbestiye sahiptir, ilke olarak payları dilediği bedelden ihraç edebilir308. 

Ancak daha önemlisi yönetim kurulunun bir başka özgürlük alanını da elinde 

bulundurması ve itibari değeri olmayan bu paylar karşılığında ortaklığın topladığı 

bedeli bilânçoda stated capital (esas sermaye) yerine capital surplus (yedek akçe) 

olarak da gösterebilmesidir309. Bir başka anlatımla itibari değeri olmayan paylar 

karşılığında toplanan bedelin mutlaka esas sermayeye eklenmesi zorunluluğu yoktur. 

Bu durumun önemli bir sonuca neden olacağı açıktır: Ortaklık kural olarak stated 

capital’a dokunamamakta ve bunu yalnızca tasfiye durumunda ya da sermayenin 

azaltılması halinde ortaklara dağıtabilmekteyken, capital surplus hem kâr dağıtımı, 

hem de ortaklığın kendi paylarını edinimi sırasında kullanılabilecek bir malvarlığı 

değeri oluşturmaktadır310. Değişik bir ifadeyle itibari değeri olmayan paylar 

karşılığında toplanan sermayenin capital surplus olarak bilânçoya geçirilmesi 

ortaklığa geniş bir özgürlük alanı sağlamakta; capital surplus niteliği kazanmakla 

bağlı malvarlığı oluşturmayan bu meblâğın, özellikle sermayenin ortaklık faaliyeti 

için gerekenden fazla olması durumunda tekrar ortaklara geri dağıtılması mümkün 

hale gelmektedir311.  

Görüldüğü üzere geleneksel sistemin benimsendiği ortaklıklarda dahi dişe 

dokunur bir asgari esas sermayenin varlığının aranmayışı, üstelik bu ortaklıklarda 

itibari değeri olmayan pay ihracı sonucu elde edilen bedelin stated capitala eklenmek 

zorunda kalmayıp capital surplus olarak ayrılabilirliği ve gerektiğinde bu bedelin kâr 

dağıtımı ya da ortaklığın kendi paylarını edinmesi yoluyla ortaklık pay sahiplerine 

                                                 
307  Nitekim hem Delaware, hem New York anonim ortaklıklar hukukuna göre itibari değersiz pay ihracı 

mümkündür (Bkz. Del.Gen.Cor.L. § 151 (a); N.Y.Bus.Corp.L. § 501 (a)). 
308  Merkt, a.g.e., s. 245 N. 376. 
309  Benckendorff, a.g.e., s. 108.  
310  Hamilton, a.g.e., s. 175. Bkz. Del.Gen.Cor.L. § 170 ; N.Y.Bus.Corp.L. § 510. 
311  Hamilton, a.g.e., s. 175. 



 

155 

geri aktarılması, artık esas sermayenin Amerikan ortaklıklar hukukunda alacaklıların 

korunması bakımından herhangi bir işlevinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmasını 

kaçınılmaz kılmaktadır312.  

 

c. Ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin finansal sınırlandırmalar 

Her ne kadar günümüz Amerikan federe devletler hukuklarında ortaklığın 

kendi payını edinimine cevaz verilmişse de, söz konusu edinim tamamen sınırsız da 

değildir. Ancak buradaki sınırlandırma sözgelimi Alman, İsviçre ve Avrupa Birliği 

hukuklarındaki gibi sermayenin belirli bir oranındaki (%10 ve İsviçre hukukunda 

bazı durumlarda % 20) payın satın alınabileceği şeklinde getirilmemiştir. Amerikan 

ortaklıklar hukukundaki genel eğilim, pay sahiplerine kâr olarak dağıtılabilecek 

bütün malvarlığı değerlerinin payın geri alımında da kullanılmasının mümkün olduğu 

yönündedir. 

 

aa. Delaware ve New York hukuklarına göre “surplus test”i 

aaa. Kural 

Geleneksel modelin takip edildiği Delaware ve New York hukuklarına göre 

ortaklığın kendi paylarını geri alımda kullanabileceği sermaye ödemeleri 

“surplus”dan yapılabilir, dolayısıyla stated capital’a (esas sermayeye) dokunulması 

kural olarak mümkün değildir. “Surplus”, basit söyleyişle, ortaklığın alacaklarının 

borçlarını karşılamasının ardından elde edilen rakamdan, stated capital rakamının da 

çıkartılmasıyla bulunan kısımdır. Bir başka söyleyişle surplus, ortaklık net 

malvarlığının esas sermayeyi aşan miktarını ifade etmektedir313. Öte yandan surplus 

da kendi içerisinde ikiye ayrılır; bu fazla miktarın ortaklığın faaliyeti sonucu elde 

edilen gelirden kaynaklanması durumunda “earned surplus”tan, ortaklığın itibari 

değer üzerinde bedelle pay ihracı (yani agionun varlığı) ya da itibari değeri olmayan 

                                                 
312  Bu anlamda bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 109. 
313  N.Y.Bus.Corp.L. § 102 (a) 13.  
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paylar sonucu toplanan bedelden oluşan kısmı ifade için ise “capital surplus”tan söz 

edilir. 

İşte anonim ortaklık, kendi paylarını geri alabilmek için “surplus”a sahip 

olmak, ödemeleri bu malvarlığı kaleminden gerçekleştirmek zorunda bulunmakla 

birlikte söz konusu “surplus”un “earned surplus” ya da “capital surplus” olması 

arasında herhangi bir ayrım yapılmaz; ortaklık dilediğini kendi paylarını almak 

amacıyla kullanmakta serbesttir. Ortaklığın kendi paylarını satın almada 

kullanamayacağı yegâne malvarlığı unsuru “stated capital”dır. Ne var ki Amerikan 

anonim ortaklıkları bakımından kanunen emredilmiş özel bir asgarî stated capital 

edinme zorunluluğu bulunmadığı, hatta itibari değeri olmayan paylar aracılığıyla, 

ortaklardan sermaye olarak toplanan malvarlığı değerlerinin dahi stated capital olarak 

bilânçoya geçirilmenin gerekmediği göz önünde tutulduğunda, Amerikan hukuku 

bakımından “esas sermaye” sistemi sayesinde ortaklık alacaklılarına bir güvence 

sağlandığını söyleyebilmek mümkün değildir.  

Şu hale göre, geleneksel sistemin takip edildiği Delaware ve New York 

anonim ortaklıklar hukuku bakımından anonim ortaklık neredeyse tüm net 

malvarlığını, kendi paylarını satın almada kullanabilmektedir314.  

 

bbb. İstisna-Ödemelerin esas sermayeden karşılanabilirliği 

Her ne kadar anonim ortaklıklar kural olarak stated capital’ı kendi paylarının 

ediniminde bir malvarlığı değeri olarak kullanma imkânından yoksunsa da, ana 

sözleşmenin değiştirilmesi ve böylelikle esas sermayenin azaltılması ile birlikte, 

azaltılan kısmın önce capital surplus’a dönüştürülmesi, ardından da payın ediniminde 

kullanılacak bir finansal kaynağa büründürülmesi mümkündür315. Payların bu 

şekilde, ana sözleşmede gösterilen itibari değerlerinin azaltımı yoluyla 

gerçekleştirilecek bir sermaye azaltımına gidilebilmesi için ortakların alacakları bir 

karara ihtiyaç duyulmaktadır316. Diğer taraftan anılan sermaye azaltımını 

                                                 
314  Bu anlamda bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 111. 
315  Del.Gen.Cor.L. § 242 (a) 3 ; N.Y.Bus.Corp.L. § 802 (a). 
316  Del.Gen.Cor.L. § 242 (a) 3 ; N.Y.Bus.Corp.L. § 802 (a). 
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gerekleştirebilmek başkaca ek şartların varlığını da gerektirir; Delaware hukukuna 

göre, ortaklığın azaltım sonucunda geriye kalan aktiflerinin, ortaklığın borçlarını; 

New York hukukuna göre ise kalan stated capital’ın, imtiyazlı paylara tasfiye 

durumunda ödenmesi gereken karşılıklarını ve itibari değerli payların itibari değerleri 

toplamını aşmalıdır317.  

 

bb. New York hukukuna göre “insolvency test”i  

Delaware hukukuna göre anonim ortaklığın kendi paylarını edinimi 

bakımından yukarıda sözü edilen, net malvarlığından stated capital’ın çıkartılması 

sonucu bulunacak meblâğ, hatta bazı durumlarda stated capital’ın kendisi dahi 

kullanılabilecek, bunun dışında başkaca bir şarta ihtiyaç duyulmayacakken, New 

York hukuku bir başka işlemin daha başarılı sonuç vermesini aramaktadır: 

Insolvency test. Buna göre ortaklık, kendi paylarını satın alması sırasında insolvent 

ise veya yapılacak ödemeler sonucunda insolvent olacaksa, alım işlemini 

gerçekleştiremez318. Diğer yandan insolvency kavramı Amerikan uygulamasında iki 

ayrı şekilde anlaşılabilmektedir: “Equity insolvency”, ortaklığın muaccel borçlarını 

ödeyememesi durumunu ifade ederken “bankruptcy insolvency” ise ortaklığın 

alacaklarının borçlarını karşılayamaması anlamına gelir319. İşte N.Y.Bus.Corp.L. § 

102 (a) 8’e uyarınca insolvency, anonim ortaklığın, muaccel hale gelmiş borçlarını, 

herhangi bir borçlunun olağan faaliyeti gereğince ödeyemeyecek durumda oluşuyla 

eş konumda bulunmasını ifade eder.  

 

d. Geri alınabilir paylar (redeemable shares)  

Amerikan hukukunda ortaklığın kendi paylarını ediniminde kullanılan bir 

diğer yöntem, geri alınabilir paylar kurumuna başvurulmasıdır. Kurum Türk 

hukukuna yabancıdır ve yukarıda belirtildiği üzere Avrupa Birliği’nin II. Konsey 

                                                 
317  Del.Gen.Cor.L. § 244 (b); N.Y.Bus.Corp.L. § 516 (b). 
318  N.Y.Bus.Corp.L. § 513 (a). 
319  Hamilton, a.g.e., s. 653.  



 

158 

Yönergesi’yle varlığı ve geçerliliği tanınmasına rağmen aslında Kıta Avrupası 

hukuklarında tarihsel bir zemine sahip değildir.  

Bu yöntemde ortaklık, ana sözleşmede kararlaştırılmış şartların 

gerçekleşmesiyle birlikte geri alınabilir nitelikte ihraç edilmiş olan payları satın alma 

imkânını kazanmaktadır. Farklı bir söyleyişle bu payların ne zaman ve hangi şartlarla 

geri alınacakları sorunu, daha payların ihraç edildiği sırada belirlenmektedir. Genel 

uygulama, anılan nitelikteki payların geri alımının ortaklığın tek taraflı bir bildirimi 

sonucunda gerçekleşeceği yönünde olmakla birlikte, satım opsiyonunun pay sahibine 

tanınması da mümkündür320. 

Basit söyleyişle bu türdeki payların ortaklık tarafından geri alınabilmesi için 

alelade payların geri alımında aranan şartların aynısının bulunması gerekir. Şu 

durumda ortaklıkça pay alımında bulunabilmek için yeterli surplus’a sahip olunması 

ve alımın ortaklığı insolvent konumuna itmemesi aranır321. Geri alınabilir paylar 

karşılığında yapılacak ödemelerin stated capital’dan gerçekleştirilmesi durumunda 

ise sermayenin azaltımı söz konusu olur322. 

 

e. Ortaklığın edindiği kendi paylarının hukukî durumu 

Ortaklığın edindiği paylar kural olarak treasury shares (hazine payı) olarak 

ortaklık malvarlığındaki yerlerini alırlar ve bu paylar hukuken askıda bir duruma 

düşerler. Paylar, ortaklık tarafından edinilmekle birlikte outstanding (pay sahipleri 

elinde bulunan pay) niteliğinden çıkar, ancak “authorized but unissued” 

(yetkilendirilmiş fakat henüz çıkartılmamış) pay durumuna da geri dönmezler; 

dolayısıyla bu ikisinin arasında bir konumda yer alırlar323. Bununla birlikte ortaklığın 

edindiği paylar, pay sahibi elinde bulunmadığı için herhangi bir malvarlığı hakkını 

ya da yönetsel hakkı haiz de değildirler324. Treasury shares’lerin kendine özgü 

                                                 
320  Hamilton, a.g.e., s. 598. 
321  Benckendorff, a.g.e., s. 139; ayrıca bkz. Del.Gen.Cor.L. § 160; N.Y.Bus.Corp.L. § 513. 
322  Benckendorff, a.g.e., s. 139. 
323  Hamilton, a.g.e., s. 582; Benckendorff, a.g.e., s. 145.  
324  Hamilton, a.g.e., s. 582. 
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niteliği şudur ki bunlar, payın ilk ihracı sırasında yerine getirilmesi gereken, itibari 

değeri üzerinden satılma zorunluluğu (itibari değerli paylar bakımından elbette) 

kuralına uymak gerekmeksizin ortaklık tarafından yeniden elden çıkartılabilirler325. 

Başkaca bir ifadeyle yönetim kurulu itibari değeri bulunan treasury shares’i yeniden 

ihraç ederken artık payların üzerindeki itibari değerin altında bir bedelle de bu 

payları satma imkânına sahiptir. 

Diğer taraftan ortaklık, edindiği payları mutlaka treasury share olarak 

muhafaza etmek zorunda değildir; payın iptali yoluna da gidebilir326. Böyle bir 

işlemin gerçekleştirilmesi ardından artık söz konusu paylar “authorized but unissued” 

niteliğine bürünürler327.  

 

f. Asgari esas sermayenin aranmadığı modern sistem 

aa. Genel olarak 

Amerikan hukukunda en modern kanunlardan biri olarak görülen 1977 

Kaliforniya anonim ortaklıklar kanunu ve Amerikan Barolar Birliği’nce 

hazırlanmakla birlikte pek çok federe devlet tarafından benimsenen 1984 tarihli 

RMBCA, asgari bir esas sermayeyi aramamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 

ortaklık tarafından ihraç edilecek payların de herhangi bir itibari değerinin bulunması 

düşünülmez. Böylelikle anılan düzenlemelerde “stated capital”, “surplus”, “capital 

surplus” ve “earned surplus” gibi, geleneksel sistemin takip edildiği kanunlardaki 

terim ve kurumların yeri ve uygulaması yoktur328.  

Çıkartılacak payların herhangi bir itibari değerinin bulunmaması, geleneksel 

sistemde bulunan bazı sorunların da kendiliğinden çözülmesi imkânını beraberinde 

getirir. Anonim ortaklık yönetim kurulu, payları, piyasa koşullarına göre 

belirleyeceği bir bedel üzerinden ihraç edebilir. Böylece geleneksel sistemde ortaya 

çıkan, payın en azından üzerinde yazılı itibari değerden ihraç edilmesi zorunluluğu 
                                                 
325  Hamilton, a.g.e., s. 582. 
326  N.Y.Bus.Corp.L. § 515 (b). 
327  N.Y.Bus.Corp.L. § 515 (d). 
328  Benckendorff, a.g.e., s. 120. 
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ve bu gereğe uyulmadığı durumda, payı devralan kişinin aradaki bedel farkından 

sorumlu tutulması sorunuyla karşılaşılması söz konusu olamaz.  

Öte yandan “treasury shares” kavramı da modern sisteme tamamen 

yabancıdır. Şöyle ki, modern sistemde de ortaklık ana sözleşmesinde bir ortaklığın ne 

kadar pay ihraç edebileceğinin (authorized shares) belirlenmesi gerekir. Ne var ki 

ortaklığın geriye satın aldığı paylar doğrudan “authorized but unissued shares” 

(yetkilendirilmiş ancak çıkarılmamış pay) niteliğine büründüklerinden geleneksel 

sistemdeki gibi, treasury shares olarak adlandırılıp hukukî konum itibariyle “ihraç 

edilmiş paylarla ihraç edilmemiş paylar arasındaki bir yerde” durmaları söz konusu 

değildir329. Diğer bir ifadeyle ortaklık tarafından satın alınan paylar hiç ihraç 

edilmemiş gibi kabul edildiklerinden, bu payların herhangi bir yönetsel ya da 

malvarlığı hakkını haiz olması da zaten düşünülemez. 

 

bb. Kaliforniya hukukuna ve Revised Model Business Corporation Act’e 

göre payın ortaklık tarafından edinimindeki finansal sınırlandırmalar 

Gerek Kaliforniya ortaklıklar kanununda, gerekse RMBCA’te, payların 

ortaklık tarafından geri satın alınması kâr dağıtımı ile eşdeğerde görülerek, her ikisi 

de aynı sınırlandırmalara tâbi tutulmuştur330. Başka bir söyleşiyle ortaklık, kâr 

dağıtabileceği koşul ve miktârda kendi payını da satın alma imkânına sahiptir.  

Kaliforniya hukuku gereğince331, ortaklık aktifleri muaccel borçlarını 

karşılayamaz durumdaysa veya yapılacak bir dağıtım ardından ortaklık borçlarını ifa 

edemeyecek konumu düşebilecekse pay sahiplerine kâr veya payın geri satın alımı 

yoluyla herhangi bir ödemede bulunulamaz. Başka bir anlatımla Kaliforniya kanun 

koyucusu, anonim ortaklığın öncelikle bir “equity insolvency test”i 

gerçekleştirmesini ve ancak bu işlemin başarılı sonuç vermesi durumunda payların 

geri alımı için bir ödeme yapabilmesini kabul etmiştir332.  

                                                 
329  Bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 9, II, 2, e. 
330  Cal.Corp.Code § 166; RMBCA § 1.40 (6). 
331  Cal.Corp.Code § 501.  
332  Benckendorff, a.g.e., s. 121; Gärtner, a.g.e., s. 77.  
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Öte yandan yalnızca equity insolvency test’inin başarıyla geçilmesi ortaklığın 

kendi paylarını edinmesi için finansal yeterliliğe sahip olduğu anlamını taşımaz. 

Kaliforniya ortaklıklar kanununa göre ortaklığın yapabileceği dağıtımlar ancak 

retained earnings’ten (faaliyet sonucu elde edilmiş kazanç) gerçekleştirilebilir. Bir 

başka söyleyişle ortaklığın paylarını satın alabilmesi için retained earnings’i 

bulunmalı ve bunlar, satın alınmada kullanılacak meblâğa eşit veya ondan fazla 

olmalıdır333. Ne var ki ortaklık, equity insolvency test’e alternatif olarak bir başka 

yöntem uygulayarak paylarını satın almada kullanabileceği yeterli finansal kaynağa 

sahip bulunup bulunmadığını belirleme imkânını da haizdir: Assets/liabilities test. Bu 

yöntem gereğince ortaklığın aktiflerinin, pasiflerinin 1 ¼ katında (% 125) olması 

durumunda ortaklık pay sahiplerine bir dağıtımda, dolayısıyla paylarını satın alma 

suretiyle ödemede bulunabilir334.  

RMBCA § 6.40 (c) 1’de de yine ortaklığın bir “equity insolvency test”inde 

bulunması ve bu testin başarıyla aşılması sonucunda pay sahiplerine her ne ad altında 

olursa olsun bir ödeme gerçekleştirilebilmesi kuralı benimsenmiştir. Başka bir 

söyleyişle, tıpkı Kaliforniya ortaklıklar hukukunda olduğu gibi, pay alımı 

karşılığında yapacağı ödeme sonucunda artık ortaklık borçlarını karşılayamayacaksa 

veya ödeme güçlüğü içerisine düşecekse herhangi bir pay alımında bulunamaz. Diğer 

taraftan RMBCA § 6.40 (c) 2 uyarınca, equity insolvency testin başarıyla 

geçilmesine karşın bir başka yöntem sonucunda da yine dağıtılabilir malvarlığı 

değerlerinin bulunduğu sonucuna varılmalıdır. Buna göre ortaklığın aktifleri 

pasiflerini aşmalı, ancak buradaki pasiflere, ortaklık tasfiye haline girmiş olsaydı, 

tasfiye bakiyesinin ödenmesi konusunda imtiyazlı paylar için öngörülmüş olan 

meblâğ varsa o da eklenmelidir. Değişik bir söyleyişle buradaki pasifler 

hesaplanırken, ortaklığın tasfiyesi durumunda imtiyazlı paylar için öngörülmüş bir 

bedel varsa o da eklenmeli ve bulunan rakam, aktiflerden az olmalıdır ki ortaklık kâr 

veya payın geri alımı suretiyle pay sahiplerine bir dağıtımda bulunabilsin. 

 

                                                 
333  Cal.Corp.Code § 501 (a). 
334  Ca.Corp.Code § 501 (a). 
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g. Finansal sınırlandırmalara uyulmamasından doğan sorumluluk 

Amerikan anonim ortaklık hukukuna göre ortaklık yöneticileri, görevlerini 

özenle yerine getirmek zorundadırlar (duty of care) ve buradaki özenin yeterli olup 

olmadığındaki ölçüt yine Amerikan mahkemelerince geliştirilmiş olan business 

judgement ruledur. Bu bakımdan ortaklığın gerek kâr dağıtımı, gerek paylarını geri 

alma suretiyle ortaklara yaptıkları ödemelerde de yine business judgement rule 

kapsamında özen borcuna uygun davranıp davranmadıkları denetlenmek gerekir.  

İşte bu özen borcuna aykırı davrandıklarının da kabul edildiği ve ortaklığın 

kanun veya ana sözleşmede belirlenmiş olan finansal sınırlamaları aşar şekilde kâr 

dağıtımı ya da kendi payını satın alma yoluyla ortaklara kaynak aktarımında 

bulunduğu durumlarda yöneticiler, hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen ödeme 

miktarınca şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır335. Diğer taraftan payların 

alımına ilişkin yönetim kurulu kararına katılmayan yöneticilerin sorumluluktan 

kurtulabilmesi için, geri alım kararının alındığı toplantıda ya muhalif oy kullanması 

ve bunu karar defterine geçirtmesi, ya da söz konusu toplantıda bulunmuyorsa, alınan 

karara katılmadığını ortaklığa bildirmesi gerekir336.  

Bununla birlikte sorumluluğu söz konusu olup ödemede bulunan yöneticiler, 

kendilerine yapılan ödemenin hukuka aykırı olduğunu bilen pay sahiplerine karşı 

talepte bulunarak ödemenin iadesini isteyebilirler337. Ne var ki pay sahibinin iade 

yükümlülüğünün doğabilmesi için özenli davranmaması yetişmez, kendisine yapılan 

ödemenin hukuka aykırı olduğunu bilmesi gerekir.  

 

3. Federal sermaye piyasası hukukundaki düzenleme  

Amerikan hukukunda, anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesiyle ilgili 

düzenlemelerin yer aldığı bir diğer alan, federal sermaye piyasası hukukudur. 

Yukarıda, ABD’nin tamamında geçerli bir ortaklıklar kanunu olmadığını ve anonim 

                                                 
335  Del.Gen.Corp.L. § 174 (a); N.Y.Bus.Corp.L. § 719 (a) 2; Cal.Corp.Code § 316 (b); RMBCA § 8.33 (a). 
336  Del.Gen.Corp.L. § 174 (a); N.Y.Bus.Corp.L. § 719 (b); Cal.Corp.Code § 316 (b); RMBCA § 8.24 (d). 
337  Del.Gen.Corp.L. § 174 (c); N.Y.Bus.Corp.L. § 719 (d) 2. 
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ortaklıkların her birinin, kurulduğu federe devletin kanununa tâbi bulunduğunu 

söylemiştik. Ancak ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesi durumu farklıdır 

ve bu olasılıkta ortaklıklar, menkul kıymetler borsasına ilişkin federal bir kanun 

niteliğindeki 1934 tarihli Securities and Exchange Act hükümlerine de uymak 

zorundadır. Bu kapsamda ortaklıklar ayrıca, yine Securities and Exchange Act 

hükümleri uyarınca kurulmuş olan Securities and Exchange Commission338 

tarafından ihdas edilen kurallara (“rules”) da uygun hareket etmekle yükümlüdürler.  

Genel olarak ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusunda federal sermaye 

piyasası hukukunda başlıca, payların iki tür geri alım yöntemine ilişkin kuralın sevk 

edildiğini görmekteyiz: Borsa üzerinden geri alım ve aleni pay alım teklifi yoluyla 

alım339. Bu kapsamda anılan iki yöntemle ilgili olarak özellikle yatırımcıların 

manipülatif hareketlere maruz kalmasının engellenmesi, kamuyu aydınlatma 

hükümleri gereğince yatırımcının bilgilendirilmesinin sağlanması ve eşit işleme tâbi 

tutulmalarının güvence altına alınması konularını içeren düzenlemeler yapılmıştır. 

 

a. Borsa üzerinden alımlarda pay sahiplerinin korunması 

Anonim ortaklığın paylarının borsa üzerinden satın almasının beraberinde 

getireceği en önemli tehlike, payın değerinin doğal akışına aykırı şekilde değişmesi, 

böylece yatırımcının zarara uğramasıdır. Gerçekten, payın borsa değeri, kural olarak 

arz ve talebin doğal süreci içerisinde karşılaşması ile oluşur. İster ortaklık, isterse bir 

başka kişi tarafından yapılsın, söz konusu paya ilişkin arz ve talep ilişkisindeki 

olağan dışı hareketler, payın değerinin gerçeğe aykırı şekilde oluşmasına neden 

olacağından, bu da nihai anlamda pay sahiplerine zarar verecektir.  

İşte bu amaçla SEA section 9 (a) (2)’de, bir payın borsa değerinin manipülatif 

hareketlerle etkilenmesi yasaklandığı gibi, section 10 (b)’de de, SEC’e konuyu bir 

kuralla hükme bağlama yetkisi verilmiştir. SEC’in buna ilişkin düzenlemesi Rule 

10b-5’tir.  

                                                 
338  Anılan komisyonun hukukumuzdaki karşılığı Sermaye Piyasası Kurulu’dur. 
339  Bu yöntemler hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 3, II ve II. 
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Rule 10b-5’le SEC, borsada gerçekleştirilecek her türlü hileli hareketi, bu 

kapsamda özellikle manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticaretini yasaklamakta ve 

söz konusu hükme aykırılığın da tazminat sorumluluğuna neden olacağını hükme 

bağlamaktadır. Anılan düzenleme kapsamında bir tazminat sorumluluğunun 

gündeme gelebilmesi için, davacının, hukuka aykırı davranışın payın değerini önemli 

surette artırdığını ve bunun sonucunda kendisinin zarara uğradığını ispatlaması 

şarttır340.  

Aslında ortaklığın kendi paylarını geri alması yoluyla ortaklık yöneticileri, 

broker veya diğer yardımcı kişiler tarafından gerçekleştirilen bu tür hukuka aykırı 

manipülatif işlemlerin, herhangi bir üçüncü kişinin, kendi adına payları satın alması 

yoluyla gerçekleştirilmesi arasında bir fark yoktur ve bu bakımdan ayrıca 

incelenmesi gereksizdir. Ortaklığın kendi paylarını geri alması konusunda SEC’in 

getirdiği özel düzenleme, bazı şartların yerine getirilmesi halinde, ortaklığın yapacağı 

alım işleminin manipülatif nitelikte görülmeyeceğinin hükme bağlanmış oluşudur. 

Şöyle ki SEC, bir ortaklığın kendi paylarını borsa üzerinden alımı sırasında, konuya 

ilişkin olarak sevk ettiği Rule 10b-18’de sayılan şartlara uygun hareket ederse, artık 

herhangi bir hukuka aykırılık iddiasına muhatap kalmayacağını düzenlemektedir. Bir 

başka söyleyişle, bu kuralda yer alan şartların yerine getirilmesi ortaklığa bir güvenli 

liman (“safe harbor”) sağlamakta, böylelikle borsa üzerinden alımın beraberinde 

getirebileceği, yatırımcının payın borsa değerinin manipülatif hareketlerle arttığı 

iddiasına dayalı tazminat taleplerinden ortaklık, daha başlangıçta kurtulma imkânına 

kavuşmaktadır.  

Hüküm, ortaklığın kendi payını borsa üzerinden satın almasında şekil, 

zamanlama, fiyat ve miktar bakımından uyulması gereken şartlara yer vermektedir. 

Buna göre; 

(1) Ortaklık, kendi paylarını herhangi bir işlem gününde yalnızca tek bir 

broker veya aracı vasıtasıyla satın almalıdır (10b-18 (b) (1)). Birden fazla broker 

veya aracı vasıtasıyla payların alımı söz konusu olsaydı, paya yaygın bir talebin 

                                                 
340  Gärtner, a.g.e., s. 109. 
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bulunduğu izlenimi ortaya çıkar, bu da payın değerinin yapay şekilde yükselmesine 

neden olurdu341.  

(2) Ortaklık, bir işlem gününde ilk alımı gerçekleştirmeyeceği gibi, 

kapanıştan önceki yarım saat içinde de herhangi bir pay alımında bulunmamalıdır 

((10b-18 (b) (2)). 

(3) Bir pay için ödenen bedel, paya yapılan en yüksek bağımsız tekliften veya 

en yüksek bağımsız alım işleminin gerçekleştirildiği fiyattan yüksek olmamalıdır 

((10b-18 (b) (3)). 

(4) Herhangi bir işlem gününde gerçekleştirilen pay alımı, işlemin yapıldığı 

günden önceki dört haftanın ortalamasına göre bulunan günlük alımın % 25’ini 

aşmamalıdır ((10b-18 (b) (4)). 

İşte yukarıda sayılan dört şartın da yerine getirilmesi durumunda, ortaklığın 

kendi paylarını borsa üzerinden satın alması sırasında herhangi bir manipülatif 

işlemde bulunmadığı kabul edilmektedir.  

Öte yandan anonim ortaklık, önemli bilgileri kamuya açıklamaksızın pay 

alımında bulunursa, bu durumda da ortaklığın sorumluluğu gündeme gelebilir342. Bu 

bakımdan 10b-5 kuralı, yalnızca manipülatif veya hileli diğer davranışların 

önlenmesine değil, yatırımcının, ortaklık payını alma veya satma konusunda 

kendisine adil şekilde karar verebilme imkânı tanınması için gerekli bilgilerin 

sağlanmasına da hizmet eder343. Böylelikle payın değerini etkileyebilecek önemdeki 

bilgilerin kamuya açıklanmaması, bunun ardından ortaklığın kendi paylarını satın 

alması durumunda, söz konusu bilgilendirmemeden zarara uğrayan pay sahiplerine 

karşı ortaklığın sorumluluğu gündeme gelebilir344. 

 

 

                                                 
341  Benckendorff, a.g.e., s. 170; Gärtner, a.g.e., s. 110. 
342  Gärtner, a.g.e., s. 112. 
343  Benckendorff, a.g.e., s. 165. 
344  Nitekim bkz. Smith v. Duff & Phelps, Inc. kararı ve değerlendirilmesi için bkz. Gärtner, a.g.e., s. 112.  
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b. Aleni pay alım teklifinde pay sahiplerinin korunması 

Aleni pay alım teklifi bir ortaklığın pay değerini önemli şekilde etkileyici bir 

işlem oluşturduğundan, bu yöntemle gerçekleştirilecek alımlar sonucunda 

manipülasyonun ve sonuç itibariyle pay sahiplerinin haklarının zedelenmemesi için 

gerek SEA’yla345 gerekse bu kanunun verdiği yetki gereği SEC’in benimsediği 

kurallarla ayrıntılı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir346. Pay sahiplerinin bu 

yöntemle yapılacak alımlar karşısında haklarının korunması bakımından getirilen 

düzenlemeler özellikle kamuyu aydınlatmaya ve alım sırasında eşit işlem ilkesinin 

gözetilmesine ilişkindir.  

Bu kapsamda SEC’in konuya ilişkin olarak koyduğu 13e-4 kuralı, özel bir 

önemi haizdir. Buna göre bir anonim ortaklık, kendi paylarını alma konusunda aleni 

pay alım teklifinde bulunmaktaysa, pay sahiplerinin söz konusu alım teklifini sağlıklı 

şekilde değerlendirmeleri bakımından etkisi olabilecek her türlü bilgiyi de 

açıklamakla yükümlü tutulmaktadır. Bir diğer anlatımla, 13e-4 kuralı ile ulaşılmak 

istenen, pay sahiplerinin, aleni pay alım teklifi sırasında paylarını satmak veya 

muhafaza etmek konusunda bir tercihte bulunmaları için yeterince aydınlatılmalarını 

                                                 
345  SEA’nın 1934 tarihli ilk metninde aleni pay alım tekliflerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ne var 

ki özellikle 1960 yıllarda anonim ortaklıklarda kontrolü ele geçirmek amacıyla aleni pay alım teklifi 
yönteminin sıklıkla kullanılmaya başlanması, ancak bu arada teklif yöneltilen pay sahiplerinin herhangi bir 
şekilde bilgilendirilmesi söz konusu olmadığından, karanlık bir alanda karar vermek zorunda bırakılmaları, 
bu bağlamda hedef ortaklık yöneticilerin tavsiyelerini veya payları için başkaca alım tekliflerini 
bekleyemeden payları satmak baskısı altında kalmaları kanun koyucuyu yasal bir düzenleme yapmaya itmiş, 
sonuçta 1968 tarihli Williams Act ile, SEA’nın 14. maddesine iki yeni fıkra ((e) ve (d)) eklenmiştir (Bkz. 
Manavgat, Aleni Pay Alım, s. 20). Yapılan bu düzenlemenin amacı, özellikle kamuyu aydınlatmaya ilişkin 
ayrıntılı hükümler getirilmesi suretiyle pay sahiplerinin korunmasıdır (Kanun koyucunun bu konudaki 
gerekçesi için bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 172 ve orada dpn. 888).  

346  Bununla birlikte SEA 1934’te, aleni pay alım teklifinin ne olduğu konusunda bir tanım yapılmamıştır. Ne 
var ki SEC, bir aleni pay alım teklifinden söz edilebilmesi bakımından şu sekiz ölçütü getirmiştir: (1) 
Teklifin geniş bir pay sahipleri topluluğuna yöneltilmesi, (2) Teklifin önemli sayıdaki payı satın almaya 
yönelik olması, (3) Pay için önerilen bedelin, payın borsa değerinin üzerinde olması, (4) Alım teklifinin 
pazarlığa yer vermeyen kesin sözleşme şartları içermesi, (5) Teklifin, pay sahiplerinin asgari belirli sayıdaki 
payları satmayı kabul etmesi şartına bağlı olması ve genel olarak, alınabilecek azami pay adedinin de 
belirlenmesi, (6) Teklifin belirli bir zaman için geçerli oluşu, (7) Teklifin, pay sahiplerini, paylarını satma 
konusunda çabucak karar verme baskısı altında bırakması, (8) Teklifin kamuya duyurulması. Aleni pay alım 
teklifinin varlığından söz edilmesi için anılan bu sekiz şartın tamamının bir arada bulunması gerekmez. Bu 
durumda kaç şartın gerçekleşmesi halinde bir aleni pay alım teklifi bulunduğunun kabul edileceği sorusunun 
çözümü, mahkeme içtihatlarını kalmaktadır (Bu anlamda bkz. Manavgat, Aleni Pay Alım, s. 49; Gärtner, 
a.g.e., s. 117). 
Öte yandan, her ne kadar anılan bu sekiz ölçütün bulunup bulunmadığı sorunu, mahkemelerce başlangıçta 
yalnızca üçüncü kişiler tarafından yapılan aleni pay alım teklifleri için değerlendirme konusu yapılmışsa da, 
daha sonra aynı ölçütler, ortaklık tarafından gerçekleştirilen aleni pay alım teklifleri (self tender offer) 
bakımından da uygulanmaya başlanmıştır. Bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 175. 
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sağlayacak olan “aslî” nitelikteki tüm bilgilerin pay sahiplerine açıklanması347, 

böylece aleni pay alım teklifi ardından payın değerinde meydana gelecek değişimler 

dolayısıyla zarara uğramalarının önüne geçilmesidir.  

Anılan kural kapsamında, hem doğrudan SEC’e karşı, hem de kamuyu 

aydınlatma hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine karşı bir bilgilendirme 

yükümlülüğü söz konusudur. Buna göre ortaklık, henüz aleni pay alım teklifinde 

bulunmadan önce, ortaklığın finansal durumu, gerçekleştirilmesi düşünülen pay 

alımının çerçevesi ve hangi kaynaklar kullanılarak yapılacağı, özellikle dış kaynaklar 

kullanılmak suretiyle bir pay alım programı öngörülmekteyse söz konusu kredi 

sözleşmesinin şartları, payların ortaklık tarafından satın alınması ile hedeflenen 

amacın ne olduğu vb. payın borsa değerini etkileyici nitelikteki tüm aslî bilgileri, 

13e-4 kuralının uygulanması bakımından belirlenmiş olan bilgi formları çerçevesinde 

SEC’le paylaşmak zorundadır348. Nihayet ortaklık, alım programı ardından ulaşılan 

sonuçlar konusunda da yine SEC’i bilgilendirmekle yükümlüdür349. 

Anonim ortaklık ayrıca, alım programının zaman çizelgesi ve ortaklığın 

finansal durumu vb. hakkında pay sahiplerine de bilgi vermek zorunluluğundadır. 

Başka bir anlatımla, ortaklığın 13e-4 kuralının uygulanması bakımından öngörülen 

bilgi formuyla SEC’e ulaştırılan bilgilerin kamuya da açıklanması gerekir350.  

Ortaklık tarafından pay sahiplerine yapılan aleni pay alım teklifi sırasında pay 

sahiplerinin korunması bakımından 13e-4 kuralıyla yalnızca kamuyu aydınlatmaya 

ilişkin hükümler getirilmemiş, aynı zamanda aleni pay alımının nasıl 

gerçekleştirilmesi gerektiği de hükme bağlanmıştır. Buna göre açıklandığı andan 

itibaren pay alım teklifi en az yirmi iş günü sürmelidir351; ancak ortaklık pay alım 

teklifini bu süre içinde de tamamen geri alma imkânını haizdir. Alınacak payların 

miktarında bir azaltma veya artırmaya gidildiği ya da fiyatta bir değişiklik yapıldığı 

durumda pay alım teklifi, bu değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren en az on iş 
                                                 
347  Bu anlamda bkz. Manavgat, Aleni Pay Alım, s. 80. 
348  Gärtner, a.g.e., s. 118-119; Benckendorff, a.g.e., s. 176-177. Ayrıca bkz. Manavgat, Aleni Pay Alım, 85 vd. 
349  Rule 13e-4 (c). 
350  Benckendorff, a.g.e., s. 177. 
351  Rule 13e-4 (f) (1) (i). 
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günü uzatılmalıdır352. Öte yandan pay alım teklifine olumlu yanıt vermiş olan pay 

sahipleri de, alım teklifinin halen geçerli olduğu süre içerisinde kabul iradelerini geri 

alabilecekleri gibi, henüz paylar ortaklık tarafından ödeme yapılması amacıyla kabul 

edilmemişse, alım teklifinin başladığı tarihten itibaren kırk iş günü içerisinde de yine 

verdikleri olumlu yanıttan dönebilirler.  

Pay alım teklifinin belirli bir süre boyunca devam etme zorunluluğu ve pay 

sahiplerinin, teklifi kabul etmelerine karşın bundan cayabilme imkânını haiz oluşları, 

yatırımcıların bu dönem içerisinde daha iyi şekilde bilgilenmeleri, paylarını satma 

veya ellerinde tutma konusunda daha sağlıklı düşünmeleri, böylece nihai anlamda 

haklarını en iyi şekilde koruma imkânının kendilerine sağlanması amacını güder353.  

Rule 13e-4’ün getirdiği bir diğer düzenleme, ortaklık tarafından yapılacak 

pay alım tekliflerinin tüm pay sahiplerine yöneltilmesi ve şayet alımı düşünülen pay 

miktarından fazla talepte bulunulmuşsa, bu durumda kıst el yevm kuralı uyarınca 

alım gerçekleştirilmesi, böylece pay sahipleri arasında eşit işlemin gözetilmesi 

zorunluluğudur. Ne var ki burada, küçük pay sahiplerinin tercih edilmesi konusunda 

ortaklığa bir başka imkân tanınmakta ve 100 adet paya kadar bir ortağın tüm 

paylarının alınmasına, dolayısıyla anılan miktar bakımından artık kıst el yevm 

kuralının uygulanmamasına izin verilmektedir354.  

Nihayet ortaklıkça yapılmış aleni pay alım teklifinde pay sahipleri arasındaki 

eşitliği korumaya ilişkin diğer bir düzenleme de, ortaklığın alım teklifi sırasında 

açıkladığı pay bedelinde değişikliğe gittiği ve bunu artırdığı durumlarda, artırımdan 

önce paylarını ortaklığa satmayı kabul eden pay sahiplerine de artık bu yeni ve 

yüksek bedeli ödemek yükümlülüğü altında oluşudur355.  

 

                                                 
352  Rule 13e-4 (f) (1) (ii). 
353  Benckendorff, a.g.e., s. 178. 
354  Rule 13e-4 (f) (3) (i).  
355  Rule 13e-4 (f) (4). Ayrıca bkz. Manavgat, Aleni Pay Alım, s. 110-111. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA  

ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 

 

§ 10. Tarihsel Gelişim  

Türk hukukunda anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusu ilk kez 

1926 tarihli ETK’da düzenlenmiştir. ETK m. 346’da, yönetim kurulunun, ortaklığın 

kendi paylarını satın veya rehin alması karşılığında ortaklara ödünç veya avans 

veremeyeceği düzenlemesi yer almış, ardından aynı maddede, genel kurulun yönetim 

kurulunu, bedeli tamamen ödenmiş payları, karşılıkları tahakkuk eden kârlardan 

karşılanmak kaydıyla satın alma konusunda yetkilendirebileceği hükme bağlanmıştır.  

“ETK m. 346: Meclisi idare, şirket hesabına şirket hisse senedatını iştira veya 

işbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avans ita edemez. Şu 

kadar ki heyeti umumiye, usulü dairesinde tahakkuk eden temettüattan tefrik olunan 

meblâğ mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatının iştirası için 

meclisi idareye mezuniyet verebilir.” 

Şu hale göre, ETK düzenlemesinde anonim ortaklığın kendi paylarını 

edinmesinin, mali ve yetkisel bazı sınırlandırmalar bulunmakla birlikte, ilke olarak 

serbest olduğunu söylemek mümkündür356. Gerçekten genel kurul, bedeli tamamen 

ödenmiş payları, karşılıklarının tahakkuk eden kârdan ödenmesi koşuluyla satın 

alınması için yönetim kurulunu yetkilendirebildiğine göre, burada payın ediniminin 

mutlak şekilde yasaklandığı bir düzenlemeyle değil, yalnızca edinimin şartlarını 

belirleyen bir sistemle karşı karşıya olunduğu açıktır. Öte yandan, ortaklıkça 

edinilecek payların bedelinin tamamen ödenmiş olması ve karşılıklarının tahakkuk 

                                                 
356  Bu yönde bkz. Doğan, Erwerb, s. 19 vd.; karş. Bartu, “Anonim Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini Satın 

Almaları”, İBD, Ağustos 1947, Sayı 8, Y. XXI, s. 346-347; Özdamar, a.g.e., s. 145. 
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etmiş kârdan karşılanması şartı, haklı olarak kanun koyucunun, edinim işleminin, 

özünde, pay sahibine yapılmış bir malvarlığı aktarımı niteliği taşıdığı ve bu işlemle 

birlikte ortaklığın gerçekte herhangi bir malvarlığı değerini bünyesine katmadığı357 

düşüncesinde olduğunu da göstermektedir. Nitekim maddenin ilk cümlesinde, 

yönetim kurulunun, payını satın veya rehin almak karşılığında pay sahibine ödünç ya 

da avans veremeyeceğinin kabul edilmesi, düzenlemenin, ortaklık elindeyken 

payların herhangi bir değerinin bulunmadığı varsayımından yola çıkılarak 

yapıldığının bir diğer kanıtıdır358. Ayrıca anılan hüküm uyarınca yönetim kurulunun, 

pay satın alımında bulunabilmek için genel kurul tarafından bir yetkilendirilmeye 

ihtiyaç duyması da, kanun koyucunun, ortaklıkça pay sahibine yapılacak malvarlığı 

aktarımına tek yetkili olan genel kurulun bu yetkisinin çiğnenmesini önlemesi 

bakımından yerindedir.  

Görüldüğü üzere ETK sisteminde, yerinde bir düzenlemeyle, anonim 

ortaklığın, pay sahiplerine zaten kâr olarak dağıtabileceği malvarlığı unsurlarını 

başka bir kurum olan payın edinimi yoluyla da ortaklara aktarabilmesinin önü 

açılmıştır.  

Diğer taraftan, ortaklığın kendi paylarını edinmesi imkânı yalnızca genel 

kurulca yönetim kuruluna bu yönde bir yetki tanınması haliyle sınırlı da değildir359. 

Bir banka anonim ortaklığı söz konusu ise ortaklık, müşterilerine komisyoncu 

sıfatıyla hizmet verebilmek için kendi paylarını edinebilir. Ayrıca yönetim kurulu, 

ortaklık sermayesinin % 1’i değerindeki payı, olası sorumluluğunun bir teminatı 

olmak üzere ortaklığa rehnetmeye mecbur olduğundan, ortaklık böyle bir rehin alma 

işleminde bulunabilir. Bunun yanında, pay sahibinin taahhüt ettiği sermaye payını 

ödememesi durumunda paydan kaynaklanan haklardan ıskat edilmesi ile birlikte 

payın ortaklık uhdesine geçmesi de bir diğer istisna olarak zikredilmiştir360. 

                                                 
357  Bu konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, II, 3 ve 4. 
358  Bununla birlikte karş. ortaklığın edindiği hissenin maddi kıymetinin devam ettiğinden, bu nedenle ortaklığın 

edindiği payları borsa veya satın alma fiyatı üzerinden bilânçonun aktif kısmına dercetmesi lâzım 
geldiğinden söz eden Hirş, Ticaret Hukuku Dersleri, 2. Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1946, s. 
280.  

359  Bkz. Hirş, a.g.e., s. 279-280. 
360  Hirş, a.g.e., s. 280.  
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Ne var ki ETK’da yer alan hükmün, ortaklığın kendi paylarını edinmesiyle 

ilgili bütün sorunları çözdüğünü söylemek de elbette mümkün değildir. Her şeyden 

önce yönetim kurulu üyelerinin, satın aldıkları payların karşılığını şirket 

sermayesinden ödemek suretiyle sermayeyi azaltmaları durumunda, pay alım 

işleminin nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı sorusu açıklığa kavuşturulmamıştır361. 

Gerçi böyle bir durumda, yönetim kurulu üyelerinin, kanunun kendilerine yüklediği 

görevi yerine getirmemeleri dolayısıyla ortaklığa ve üçüncü şahıslara karşı sorumlu 

olacağı kabul edilmektedir362. Ancak yönetim kurulunun yaptığı işlem, butlan 

yaptırımına maruz kalmayıp her halde geçerli kabul edildiğinden363, yapılan pay alım 

işlemiyle sermayenin korunması ilkesine aykırı davranılması, dolayısıyla ortaklık 

alacaklılarının haklarının haleldar olması da kulak ardı edilemeyecek bir tehlikedir; 

çünkü ETK’da, bugünkü TK m. 405’i karşılayan bir hükme yer verilmemiştir. 

Bunlar yanında yönetim kurulunun, genel kurul tarafından 

yetkilendirilmeksizin ortaklığın paylarını edinmesinin hukukî sorumluluğa neden 

olsa bile cezaî yaptırımla da karşılanmamış oluşu, bir başka eksiklik olarak göze 

çarpmaktadır364. Gerçekten böyle bir cezaî yaptırım eksikliği, yönetim kurulunun 

hem şirket paylarını alım-satım suretiyle çeşitli spekülâtif hareketlerde bulunabilmek, 

hem de pay alımında bazı pay sahiplerini kayırarak diğerleri aleyhine işlemler 

gerçekleştirebilmek konusunda daha rahat davranabilmesine imkân tanıyabilecek 

niteliktedir. Yine bu kapsamda, ortaklıkça edinilen payların elden çıkartılması, 

özellikle eşit işlem ilkesine uygun davranılma zorunluluğunun düzenlenmemiş 

olması ve payların doğrudan değil de bir yavru ortaklık aracılığıyla edinilmesine 

yönelik kanunda herhangi bir hüküm bulunmaması konunun eksik kalan diğer 

yönlerini oluşturmaktadır. 

Ortaklıkça edinilen paylardan kaynaklanan hakların hukukî yazgısı konusu da 

kanunda eksik bırakılmıştır. Ancak kanunun bu suskunluğuna karşın o dönemde de 

                                                 
361  Bartu, a.g.m., s. 347. 
362  Bkz. Hirş, a.g.e., s. 280; Bartu, a.g.m., s. 347-348. 
363  Bkz. Hirş, a.g.e., s. 280. 
364  Bartu, a.g.m., s. 348. 
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öğretide, ortaklık elindeki kendi paylarından kaynaklanan tüm hak ve borçların 

donacağı kabul edilmiştir365.  

Görüldüğü üzere her ne kadar ETK’daki düzenleme, payın ortaklıkça 

ediniminin beraberinde getirebileceği tüm sakıncaları giderici bir yapı getirmemekte; 

bu kapsamda özellikle, payın karşılığının bağlı malvarlığı unsurlarından karşılanması 

durumunda satın alma işleminin nasıl bir yazgıya tâbi kılınması gerektiği konusunda 

yeterli açıklığı içermemesi; hem edinim, hem payın elden çıkarılması sırasında eşit 

işlem ilkesine uyulması zorunluluğunu düzenlememesi; hükme aykırı davranışları 

caydırıcı, etkin cezaî yaptırımlar öngörmemesi vb. yönlerden eksiklikler 

taşımaktaysa da, modern ortaklıklar hukuku perspektifinden bakıldığında ETK 

sisteminin, öngördüğü bu geniş özgürlükçü yapının, gerek daha sonra yapılan ve 

halen yürürlükte bulunan TK m. 329’la, gerek yeni TK Tasarısı’nda getirilmek 

istenen sistemle karşılaştırıldığında, fersah fersah ileride olduğunu itiraf etmek 

gerekir.  

Şu var ki ortaklığın kendi payını edinimi konusunda 1926 tarihli ETK’da yer 

alan ve özellikle o dönem Alman ve İsviçre hukuklarıyla kıyaslandığında zamanının 

çok ötesinde olan bu liberal düzenleme, tarihsel gelişim itibariyle uygulamadan 

kaynaklanan başkaca zorunlu ihtiyaçlar da bulunmadığı halde kanun koyucu 

tarafından terk edilmiş, onun yerine 1957 tarihli ve halen yürürlükteki Ticaret 

Kanunu’yla benimsenen katı yasaklayıcı sisteme geçilmiştir.  

 

§ 11. Mevcut Düzenleme-Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi 

Yasağı 

I. Genel Olarak 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi konusu TK’da, ikinci kitabın 

dördüncü faslını oluşturan anonim şirketlere ilişkin hükümler arasında “idare 

meclisi”ni konu edinen ikinci kısım içerisinde, m. 329 ile tek bir madde halinde 

düzenlenmiştir. 

                                                 
365  Hirş, a.g.e., s. 280. 
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“Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Satınalması 

Madde 329. Şirket, kendi hisse senetlerini temellük edemeyeceği gibi, rehin 

olarak da kabul edemez. Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran 

akitler hükümsüzdür. Şu kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden müstesnadır: 

1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltılmasına dair bir karara 

dayanılarak devralınmışsa; 

2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayesinin çoğaltılması 

dolayısıyla vaki olan iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirket 

alacaklarının ödenmesi maksadıyla devralınmışsa; 

3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve alacaklarıyla beraber 

temellük edilmesi neticesinde şirkete geçmişse; 

4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre 

şirket konusuna giren muamelelerden ise; 

5. Hisse senetleri idare meclisi azaları, müdürler ve memurlar tarafından 

kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış ise; 

6. Temellük ivazsız ise. 

Devralınan hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazılı halde derhal imha edilir ve 

bu hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta 

tekrar elden çıkarılır. 

Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralınan payların umumî 

heyette temsili caiz değildir.” 

Şu hale göre hükmün ilk eleştirilecek yönü kanundaki yeridir. Gerçekten, 

anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinde asıl tartışılması gereken pay sahibi ile 

ortaklık arasında nasıl bir ilişki kurulacağının belirlenmesiyken, kanun koyucu, 

sorunu adeta salt yönetim kurulu üyelerinin görevi ve sorumluluğunun bir görünümü 

olarak kabul ederek düzenlemeyi yönetim kuruluna ilişkin hükümler arasına 

yerleştirmiştir. Gerçi ortaklığın kendi paylarını iktisabının sonuçta ortaklığın idare ve 

temsil organı olan yönetim kurulunca yapılacak bir işlemle gerçekleştirileceğinden 

hareketle, bir bakıma yönetim kurulunun anonim ortaklığın kendi payını edinimi 

konusundaki yetkilerinin neler olduğunu belirleme adına hükmün yönetim kurulunu 

düzenleyen maddeler arasında yer bulması en azıdan bir yönüyle haklılık payı 

taşımaktadır. Ne var ki ortaklığın kendi payını edinmesinde asıl sorun, yapılan işlem 

gereğince ortaklıkla pay sahibi arasında ne tür bir ilişkinin kurulduğu, daha doğrusu, 
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pay sahibiyle ortaklık arasında payın edinimini konu edinen işlemin hangi 

durumlarda gerçekleştirilebileceği ve bunun ne tür sonuçlara neden olacağıdır. O 

nedenle hükmün, AktG’deki gibi “Pay sahibi ile ortaklık arasındaki hukukî ilişki” 

başlığı altında yer alacak bir bölüm içerisinde düzenlenmesi çok daha isabetli 

olurdu366.  

Hükme yöneltilebilecek bir diğer eleştiri, TK m. 1474 uyarınca madde 

metnine dahil olan “Şirketin kendi hisse senetlerini satın alması” şeklindeki kenar 

başlığının maddenin içeriğini tam olarak yansıtmaktan uzak olduğudur. Her şeyden 

evvel TK m. 329’da yalnızca ortaklığın kendi paylarının mülkiyetini kazanması 

değil, paylarını rehin olarak alması da düzenlendiğinden, maddenin kenar başlığına 

rehnin de eklenmesi gerekirdi367. Diğer taraftan başlıkta yer alan “satın alma” da 

payın ortaklık tarafından edinim sebebi oluşturabilecek borçlandırıcı işlemlerden 

yalnızca birine işaret etmesi nedeniyle yeterli değildir368. Burada söz konusu edilen 

anonim ortaklığın herhangi bir hukukî işlem gereğince payın mülkiyetini kazanması 

olduğuna göre, “satın alma” yerine, kaynak kanuna da uygun şekilde “edinim-

iktisap” kelimesinin kullanılması doğru olurdu. Dahası ortaklığın edinimine 

sınırlama getirilen aslında “hisse senetleri” değildir; hükmün asıl düzenlediği, senede 

bağlı olsun ya da olmasın “pay”ın mülkiyetinin ortaklık tarafından hangi durumlarda 

kazanılabileceğidir. Bu bakımdan gerek başlıkta, gerekse maddenin tamamında yer 

verilen “hisse senedi” terimi yerine “pay”ın ikamesi gerekirdi. 

                                                 
366  İsviçre Borçlar Kanunu’nda da yine konu çok daha isabetli görülebilecek şekilde “Genel Hükümler” 

arasında hükme bağlanmıştır.  
TK Tasarısı’nda ise anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin hükümde köklü değişiklikler 
yapıldığı halde sistematik bakımdan konu yine isabetsiz şekilde m. 379-389 kimliğiyle yönetim kuruluna 
ilişkin hükümler (m. 359-396) arasında kendisine yer bulmuştur.  

367  Nitekim aynı konuyu limited ortaklıklar bakımından düzenleyen TK m. 526’nın kenar başlığında yer alan 
“Payların şirket tarafından iktisabı ve rehin olarak kabulü” ifadesi, hem rehni içermesi, hem de biraz sonra 
belirtileceği üzere, genel olarak payın edinimini konu edinip bu edinim hallerinden yalnızca birini oluşturan 
“satın alma”yı saymakla yetinmemesi bakımından çok daha isabetlidir.  
TK Tasarısı’nda ise anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin temel hüküm niteliğindeki m. 
379’un “Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi” şeklindeki kenar başlığının, 
yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda, madde içeriğini çok daha iyi yansıttığı için isabetli olduğunu 
söylemek gerekir. Bununla birlikte ortaklığın kendi paylarını rehin almasının bir sınırlandırmaya tâbi 
tutulması, dolayısıyla özel olarak düzenlenmesinin gerekip gerekmediği sorununa ilişkin olarak bkz. 
aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I, 4.  

368  Bkz. Teoman, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü y., Ankara 1983, s. 54 dpn. 1.  
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TK m. 329’da payın anonim ortaklık tarafından edinilmesi veya rehin 

alınması emredici bir hükümle, ilke olarak yasaklanmış ve yalnızca maddede sayılan 

istisnalar kapsamında bu işleme cevaz verilmiştir. Nitekim hükmün hemen ilk 

fıkrasında yer alan “Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğruna 

akitler hükümsüzdür.” ifadesi, düzenlemenin emrediciliğini vurgulamak bakımından 

yeterli açıklığı taşımaktadır. Bu bakımdan kanun koyucu, kaynak (eski) İsviçre 

Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeden önemli bir noktada ayrılmış ve OR Art. 659 bir 

düzen hükmü (Ordnungsvorschrift) niteliğinde olduğu halde, Türk hukuku 

bakımından bu sıfatı yeterli bulmayarak maddeyi emredici bir yapıya 

kavuşturmuştur369. Bunun doğal bir sonucu, hükümde sayılan istisnaların da tahdidi 

olduğu, yorum yoluyla başkaca istisnalar üretmenin mümkün bulunmadığıdır370. Öte 

yandan kanun koyucu istisnaları sıralarken bir konuda yine İsviçre Borçlar 

Kanunu’ndan ayrılmış ve kaynağını Alman hukukunda bulan bent 6’yı (“Temellük 

ivazsız ise”) maddeye ekleyerek getirdiği sistemi tamamlama yoluna gitmiştir.  

 

II. Mevzuattaki Diğer Düzenlemeler 

TK m. 329’daki genel hüküm yanında mevzuatımızda anonim ortaklığın 

kendi paylarını edinmesine ilişkin bazı özel düzenlemeler de bulunmaktadır. Ne var 

ki, aşağıdaki ayrıntısıyla değinileceği üzere, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk 

Anonim Şirketi Kanunu’ndaki düzenleme dışındakilerin hiçbiri, TK m. 329’da yer 

alan kuraldan farklı bir sistem getirmemekte, yalnızca söz konusu yasaklayıcı kuralı 

teyit etmekle yetinmektedirler.  

 

                                                 
369  Karş. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 477 N. 833. Yazar eski İsviçre Borçlar Kanunu m. 659’da, “Bu 

senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür.” yolunda bir ifadenin 
bulunmadığını gözden kaçırarak hükmün emredici nitelik taşıdığını iddia etmekte, oysa hemen ardından 
yine aynı cümlede, İsviçre Federal Mahkemesi kararlarında maddenin bir “düzen kuralı” olduğunun kabul 
edildiğini söyleyerek ilkiyle uyumlu olmayan başka bir ifadeye yer vermektedir. Hukuken bir hüküm ya 
emredicidir ya da düzen kuralıdır; her iki niteliğin bir arada bulunması düşünülemez. 

370  Her ne kadar İsviçre Federal Mahkemesi, öğretide eleştirilen bir kararında (BGE 110 II 300), yorum yoluyla 
hükme başkaca istisnalar getirmişse de, yüksek mahkemeye böyle bir yorumda bulunma imkânını 
sağlayanın maddenin İsviçre hukukuna göre sadece bir “düzen hükmü” niteliği taşıması olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır. Oysa Türk hukukunda hüküm emredici bir nitelik taşıdığından, maddede sayılan istisnaların 
sınırlı sayıda olduğu ve yorum yoluyla başkaca istisna üretilemeyeceği kendiliğinden anlaşılır. Karş. 
Özdamar, a.g.e., s. 184-185.  
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1. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu 

TK’nın yürürlüğü girmesinden itibaren yaklaşık üç yıl sonra kabul edilmesine 

karşın bu kanunla371, TK sisteminden oldukça farklı nitelikte ve Amerikan 

hukukundan etkilenilerek hazırlandığı açık olan liberal bir ortaklık yapısı 

oluşturulmuş ve bu liberal yapı372, anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi 

konusunda da kendisini göstermiştir. Kanunun 3. maddesinde açıkça, TK m. 329’un, 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ yönünden uygulanmayacağı kabul edilmekle 

ortaklık, kendi paylarını serbestçe edinebilir bir niteliğe büründürülmüştür.  

Ne var ki hükümde getirilen bu serbestlikle birlikte ortaklığın kendi paylarını 

dilediği şekilde geriye satın alabileceğinden, bu anlamda özellikle, sermayenin 

azaltılmasına neden olacak şekilde pay sahiplerine bir malvarlığı aktarımı 

gerçekleştirilebileceğinden söz etmek de elbette mümkün değildir. Gerçekten, 7462 

sayılı kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, bu kanunda açıkça 

yer almayan hususlarda TK hükümleri uygulama alanı bulmaya devam eder. 

Dolayısıyla TK sistemi ile getirilen ve alacaklıların yegâne güvencesini oluşturan 

“kanunen bağlı malvarlığı” unsurlarına (esas sermaye ve bunun yarısı kadar kanunî 

yedek akçe) hiçbir şekilde dokunulma imkânı bulunmaması kuralı, Ereğli Demir ve 

Çelik Fabrikaları TAŞ bakımından da aynen geçerlilik taşımaktadır. O nedenle, 7462 

sayılı kanunda öngörülen ortaklığın kendi paylarını edinimi serbestisi de ancak, 

edinim karşılığında ödenecek bedelin kanunen bağlı malvarlığı unsurları dışında, 

diğer bir deyişle, ortaklığın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği ve zaten pay 

sahiplerine kâr olarak dağıtabileceği malvarlığı değerlerinden karşılanması koşuluyla 

hayata geçirilebilir. Nitekim TK m. 329’un Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ 

bakımından uygulama alanı bulamayacağını belirten 7462 sayılı kanunun 3. 

maddesinin ikinci cümlesinde, “Bu hususlar şirket esas mukavelenamesi ile tespit 

                                                 
371  Bkz. 28.02.1960 tarih ve 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu 

(01.03.1960 tarih ve 10445 sayılı Resmi Gazete). 
372  Nitekim bu kanun, daha sonra 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 12. 

maddesiyle, bütün halka açık anonim ortaklıklar bakımından izin verilen kayıtlı sermaye sisteminin 
hukukumuzdaki ilk örneğini oluşturduğu gibi TK’da bulunmayan “hisse senediyle değiştirilebilir tahvil” 
kurumuna yer vermesi ve yine TK m. 422’deki düzenlemeden ayrık şekilde, bu kanunla kurulan ortaklığın 
çıkartabileceği tahvillerin ortaklığın ödenmiş sermaye miktarını aşamayacağı yasağına tâbi olmaması (m. 3) 
yönlerinden de yenilik ve farklılıklar taşımaktadır.  
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olunur” hükmüne yer verilerek konunun ana sözleşmede düzenlenmesi öngörülmüş 

ve ardından, hazırlanan ana sözleşmenin 4. maddesinin H alt paragrafının dördüncü 

fıkrasında yapılan düzenlemede de, ortaklığın kendi paylarını edinmesinin esas 

sermayenin azalmasına neden olmaması gerektiği koşulu açıkça ifadesini 

bulmuştur373.  

 

2. Sermaye piyasası hukuku mevzuatındaki düzenlemeler 

a. Aracı kurumlar  

SerPK m. 33 uyarınca anonim ortaklık şeklinde kurulması zorunlu olan “aracı 

kurumlar”ın faaliyet konularını oluşturan “aracılık”374, SerPK m. 31/f. son’da 

“sermaye piyasası araçlarının ... kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, 

kendi namına başkası hesabı alım satımı” olarak tanımlanmış, bununla birlikte 

SPK’nın Seri V No. 46 sayılı tebliğinde ise375, “Aracı kuruluşların yapamayacakları 

iş ve işlemler” başlıklı 58. maddesinin (i) bendinde, aracı kurumların, ihraç ettikleri 

hisse senetlerini, TK’nın 329. maddesinde izin verilen haller dışında, kendi nam ve 

hesaplarına alıp satamayacakları hükme bağlanmıştır. Aynı tebliğin 2 ve 5. 

                                                 
373  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ ana sözleşmesi m. 3, H/f.IV: “Kendi mevcudat veya emvalini kendi 

hisselerinin mübayaasında kullanışı kanunun müsaade ettiği ahval dışında sermayenin tenkisine müncer 
olmamak şartıyla ve gene kendi elinde bulunduracağı kendi hisse senetleri için doğrudan doğruya veya 
dolayısıyla rey hakkı mevzuu bahis olmamak kaydıyla kendi hisse senetlerini satın almak, elde 
bulundurmak, satmak ve devretmek”. 

374  Aslında yeri gelmişken burada ilk eleştirilmesi gereken hususun, SerPK m. 30/f. son’daki “aracılık” tanımı 
olduğunu belirtelim. Gerçekten, her ne kadar kanun, sermaye piyasası araçlarının SerPK m. 31 uyarınca 
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından “başkası nam ve hesabına”, “kendi namına ancak başkası hesabına” 
alım-satımı yanında bir üçüncü durum olarak “kendi nam ve hesabına” alım-satımını da “aracılık” olarak 
nitelendirmişse de, böyle bir tanımlamanın her şeyden önce Türkçe anlatım bakımından doğru görülmesi 
mümkün değildir. Bir kimsenin sermaye piyasası araçlarını kendi nam ve hesabına alım-satım işleminin 
“aracılık” olarak nitelendirilmesi durumunda, piyasada “aracılık” faaliyetinde bulunmayan kimse kalmaz; 
sözgelimi alelade bir yatırımcının da yaptığı şey, sermaye piyasası araçlarını kendi nam ve hesabına alıp 
satmaktır. Bu durumda, söz konusu yatırımcının yaptığı işle aracı kurumun yaptığı arasında hiçbir fark 
bulunmadığı halde, bunlardan birinin işlemine alelade alım-satım, diğerininkine ise “aracılık” demek, son 
derece yapay bir ayrım olur.  
Oysa kanun koyucunun SerPK m. 30/f. son’daki tanımlamayla murat ettiği, aracı kurumların sermaye 
piyasası araçlarını konu alan faaliyetleri nasıl gerçekleştirebileceği olduğuna göre, o zaman her halde 
yapılması gereken, bunu “aracılık” tanımı olarak vermek değil, aracı kurumların yapabileceği işlemler adı 
altında zikretmektir. Diğer bir deyişle, burada bir aracılık tanımı verilmesi gereksizdir; aracı kurumların 
sermaye piyasası araçları ile yapabilecekleri işlemlerin sıralanması amaca ulaşılması ve Türkçe bakımından 
çok daha isabetli olur.  

375  Bkz. SPK’nın Seri V No. 46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ”i (07.09.2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete). 



 

178 

maddelerinde, banka anonim ortaklıklarının da aracılık faaliyetinde bulunabilecekleri 

hükmüne yer verilmekle, burada anılan yasaklayıcı düzenlemenin bankalar 

bakımından da aynı şekilde uygulama alanı bulacağı kuşkusuzdur.  

İlk bakışta belki çok da uyumsuz görünmeyen bu hükümler birlikte dikkatlice 

okunduğunda, SPK Seri V No. 46 sayılı tebliğin 58. maddesinin aslında neyi 

yasaklamaya çalıştığını anlamanın o kadar da kolay olmadığını söylemek gerekir. 

Nitekim öğretide, anılan hükümler arasındaki uyumsuzluğun ve özellikle TK m. 

329/I bent (4)’te getirilen istisnanın kapsamına nelerin gireceğinin iyi 

değerlendirilememesinin etkisiyle olsa gerek, burada yasaklananın, TK m. 329’daki 

istisnai haller dışında aracı kurumun, paylarını, kendi nam ve hesabına alıp satması 

olduğu savunulmuş, aracı kurumun, başkası nam ve hesabına veya kendi namına, 

başkası hesabına alım-satımda bulunmasının tebliğdeki hükümle birlikte TK m. 

329’daki sınırlamaya tâbi tutulmadığı; çünkü başkası nam ve hesabına alım-satımın 

vekâlet sözleşmesi niteliği taşıdığı, dolayısıyla bu halde müşterinin doğrudan temsil 

edildiği; aracı kurumun kendi namına başkası hesabına alım-satımda bulunması 

halinde ise, dış ilişkide dolaylı temsil, iç ilişkide komisyon ilişkisinin söz konusu 

olduğu, o nedenle bu son iki halin yasak dışında kaldığı ileri sürülmüşse de376, 

varılan sonuçlar bakımından kısmen doğru olan bu düşünce, tebliğin lâfzına uygun 

olmadığı gibi kendi içerisinde başkaca tutarsızlıkları da barındırmaktadır. 

Sorunu görmek için tebliğin 58. maddesinin birinci fıkrasının i) bendine geri 

dönelim: “[Aracı kurumlar] 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329 uncu 

maddesinde müsaade edilen haller hariç olmak üzere, ihraç ettikleri hisse 

senetlerini, kendi nam ve hesaplarına alıp satamazlar.” Şimdi, hükmün şu metni göz 

önünde bulundurulduğunda, sözgelimi böyle bir hüküm getirilmemiş olsaydı, acaba 

aracı kurumlar, TK m. 329’daki istisnalar dışında, paylarını, kendi nam ve 

hesaplarına satın alabilecekler miydi? Daha berrak bir söyleyişle, tebliğin anılan i) 

bendi, şu haliyle, TK m. 329 düzenlemesini tekrarlamak dışında herhangi yeni bir 

şey söylemekte midir? Bu soruya verilecek yanıt elbette olumsuzdur. Ortaklığın 

kendi paylarını edinmesi konusunda TK m. 329’daki katı yasaklayıcı ve ancak 

                                                 
376  Bu görüşte bkz. Çeliktaş, a.g.e., s. 161. 
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hükümdeki istisnalar kapsamında bu işleme izin verici düzenleme karşısında, tebliğin 

anılan hükmü mevcut sistemi yinelemekten başka bir şey yapmamaktadır; tebliğe 

göre aracı kurumlar, kendi ihraç ettikleri hisse senetlerini de TK m. 329’da izin 

verilen haller kapsamında, kendi nam ve hesaplarına edinme imkânına sahiptirler.  

Oysa burada asıl sorun, bir aracı kurumun, TK m. 329’da izin verilen 

hallerden biri olarak, payların ortaklıkça devir alınması keyfiyeti ortaklığın faaliyet 

konusu kapsamına giren işlerden olduğu gerekçesiyle (TK m. 329/I b. 4), kendi 

paylarını, yine kendi nam ve hesabına devralıp alamayacağıdır. Başka bir anlatımla, 

tartışılması gereken, TK m. 329/I b. 4 hükmünün bir aracı kuruma (veya bankaya), 

kendi payları üzerinde ticarette bulunabilme imkânı tanıyıp tanıyamayacağıdır. Sorun 

aşağıda ayrıntılı şekilde değerlendirilecek olmakla birlikte, şimdilik şu kadarını 

söyleyelim, TK m. 329/I b. 4, bir ortaklığın kendi payları üzerinde, kendi nam ve 

hesabına ticarette bulunabilmesini sağlamak amacıyla getirilen bir düzenleme 

değildir. Hükmün getiriliş amacı, aracı kurumun veya yine aracılıkta bulunabilecek 

olan bankanın, sermaye piyasası araçlarının alımı konusunda müşterisine hizmet 

verirken, müşterinin talebi doğrultusunda, bizzat aracı kurum veya bankanın kendi 

paylarını da alıp satabilmesini sağlamak, bu konuda anonim ortaklığın müşterisine 

vereceği hizmetin kesintiye uğramasına engel olmaktır377.  

İşte soruna bu çerçeveden bakıldığında, tebliğin yukarıda anılan 

düzenlemesiyle, aracı kurumun kendi payları üzerinde kendi nam ve hesabına 

işlemde bulunamayacağının açıklığa kavuşturulması gerekirken ve her halde madde 

de bu amaca ulaşılmak için kaleme alınmışken, hükmün bunu ifade etme konusunda 

yetersiz kaldığı görülür. Söz konusu amaca ulaşılması için tebliğde yapılması 

gereken düzenleme, doğrudan TK m. 329/I b. 4’ü zikrederek, aracı kurumun, kendi 

payları üzerinde, kendi nam ve hesabına ticarette bulunmasını yasaklamak yönünde 

olmalıydı; ancak bu şekilde, TK m. 329/I b. 4 kapsamında gündeme gelebilecek 

tartışmalar da –yani aracı kurumun kendi payları üzerinde kendi nam ve hesabına 

ticarette bulunabilip bulunamayacağı sorunu– kökten halledilebilirdi. Yoksa, 

yukarıda da belirtildiği üzere, tebliğin mevcut şeklindeki gibi, aracı kurumun TK m. 

                                                 
377  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 12, VI. 
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329’da sayılan istisnalar dışında kendi paylarını, kendi nam ve hesabına alıp 

satamayacağını söylemek, anılan maddeyi tekrarlamaktan başka bir anlama gelmez.  

Bu noktada, yine aşağıda sorun ayrıntılı şekilde incelenecek olmakla birlikte, 

tebliğin anılan hükmünden hareketle, bir aracı kurumun müşterisi nam ve hesabına 

veya kendi namına ancak müşterisi hesabına kendi paylarını alım-satımının TK m. 

329’daki istisnalar kapsamına girmediği yönünde öğretide savunulan fikrin isabetsiz 

olduğunu da vurgulayalım378. Anılan görüşün tam aksine, aracı kurum kendi 

paylarını, ister bir komisyon ilişkisi nedeniyle dolaylı temsilci (kendi namına, 

müvekkili hesabına), isterse doğrudan temsilci olarak (müvekkili nam ve hesabına) 

hareket etmek suretiyle alım-satımda bulunsun, bu işlemler geçerliliğini, TK m. 329/I 

b. 4’teki ruhsatta bulur. Farklı bir söyleyişle TK m. 329/I b. 4’ün sevk amacı, 

ortaklığın komisyoncu veya doğrudan temsilci olarak müşterisine, bizzat ortaklığın 

kendi paylarını alıp-satabilmesi konusunda da hizmet verebilmesinin sağlanmasıdır. 

Dolayısıyla aracı kurumun başkası nam ve hesabına, yahut kendi namına başkası 

hesabı pay alımı yapması da TK m. 329’daki hallerle sınırlıdır; TK m. 329/I b. 4, tam 

da bu hususu düzenlemek için vardır. 

Aracı kurumlar bakımından payın edinimi konusuyla ilgili olarak getirilen 

diğer bir düzenleme SPK’nın Seri I No. 26 sayılı tebliğinin379 31/III. maddesindeki 

“Aracı kuruluşlar portföylerindeki hisse senetlerinin veya kendi hisse senetlerinin 

hissedarlarınca halka arzında aracılık yükleniminde bulunamazlar. Ancak hisse 

senetlerinin halka arz edilmesi için bir konsorsiyum oluşturulması halinde, 

konsorsiyuma “en iyi gayret aracılığı” esasına göre katılabilirler.” hükmüdür. Bu 

düzenleme, TK m. 329 kapsamında bir anonim ortaklığın kendi paylarını aslen 

(birincil) iktisap yoluyla edinmesinin mümkün olamayacağı düşüncesini –en azından 

aracı kurumlar bakımından da olsa– açıklığa kavuşturduğu için yerindedir. Şöyle ki, 

SPK’nın Seri IV No. 46 sayılı tebliğinin 38. maddesinde ayrıntılı şekilde açıklandığı 

üzere, payların halka arzında aracılık, ya “en iyi gayret aracılığı” veya “aracılık 

                                                 
378  Bu görüşte, Çeliktaş, a.g.e., s. 161 ve 192 vd. 
379  Bkz. SPK’nın Seri I No. 26 sayılı “Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar 

Tebliği” (11.05.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete). 
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yüklenimi” şeklinde yapılabilir380. Buna göre, “en iyi gayret aracılığı”nda aracı 

kurum, menkul kıymetlerin halka arzı sırasında, bir vekâlet sözleşmesi kapsamında 

yalnızca emeğini ortaya koymayı üstlenip, halka arz sırasında satılmayan menkul 

kıymetlerin kendisi tarafından alımı bakımından herhangi bir taahhüt altına girmez.  

Oysa aracılık yükleniminde ise, bu yüklenimin türüne göre aracı kurum, halka 

arz edilen menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmaktadır. Buna göre, 

“kesin bağlantı aracılığı” olarak nitelendirilen halde (Seri IV No. 26 sayılı tebliğin 

38. maddesinin ifadesiyle “tümünü yüklenim”) aracı kurum, henüz satışın 

başlamasından önce halka arz edilecek menkul kıymetleri, bedelini tam ve nakden 

ödeyerek kendisi satın almakta ve ardından kendi nam ve hesabına halka satmakta, 

böylece menkul kıymetlerini halka arz eden ortaklığın finansman ihtiyacını peşinen 

karşılayıp menkul kıymetlerin istenilen bedel üzerinden satılıp satılmaması 

konusundaki riski kendisi üstlenmektedir381. Diğer yandan, “tam aracılık” olarak 

nitelendirilen durumda ise (tebliğin ifadesiyle “bakiyeyi yüklenim”) aracı kurum bu 

şekilde, halka arz edilecek menkul kıymetleri kendisi baştan satın almayıp önce 

halkın satın alması için gerekli çabayı göstermeyi, ancak buna rağmen, süre sonunda 

halen satılamayan menkul kıymetleri satın almayı taahhüt etmektedir382.  

İşte, bir aracı kurumun, kendi paylarını, halka arzdan önce satın alması veya 

halka arzdan sonra, satılamayan kısmı kendisinin alacağını taahhüt etmesi, bizzat 

kendi paylarını aslen edinimi anlamını taşıyacağından, Seri I No. 26 sayılı tebliğin 

yukarıda metni verilen 31. maddesinde, TK m. 329’la uyumlu olarak, bu tür bir 

işlemin yasak olduğu açıklığa kavuşturulmuştur383.  

 

                                                 
380  Kavramlar için ayrıca bkz. Manavgat, Sermaye Piyasasında Aracı Kurumlar, Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü y., Ankara 1991 s. 64 vd.; karş. Ünal, Aracı Kurumlar, Yaklaşım, Ankara 1997, s. 
274. Her ne kadar eserinin anılan yerinde yazar, en iyi gayret aracılığı yüklenimi sözleşmesinde aracı 
kurumun satıcı nam ve hesabına hareket ettiğini söyledikten sonra “Bu ise komisyoncuyu ifade etmektedir” 
cümlesine yer vermekteyse de, aracı kurumun müvekkili nam ve hesabına hareket etmesi “komisyonculuk” 
ilişkisiyle bağdaşmayacağından, bu ifade doğru değildir; çünkü komisyonculukta, aracının, “kendi namına, 
ancak müvekkili hesabına hareketi” söz konusudur, müvekkili nam ve hesabına hareketi değil. 

381  Manavgat, Aracı Kurumlar, s. 65.  
382  Bkz. Manavgat, Aracı Kurumlar, s. 64. 
383  Anonim ortaklığın kendi paylarını aslen (birincil) edinimi ve bu işlemin TK m. 329 kapsamında geçerliliği 

konusunda bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 13, III. 
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b. Yatırım ortaklıkları 

SerPK m. 36 uyarınca ancak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları mümkün 

kılınan yatırım ortaklıklarının faaliyetlerinin kapsamı, SerPK m. 35’te “sermaye 

piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini 

işletmek” şeklinde belirlenmiştir. SerPK m. 35/I c. 2’ye göre, yatırım ortaklıklarının 

portföyleri, biraz önce sayılan unsurların herhangi birinden oluşabileceği gibi, birden 

fazla unsurun, karma olarak, ortaklık portföyünde yer alması da mümkündür. Anılan 

hükümlerde ve bunlar dışında SerPK’nın herhangi bir diğer hükmünde yatırım 

ortaklıklarının kendi paylarını edinmesi konusunda başkaca bir düzenleme 

bulunmamaktadır. SerPK m. 35 ve 36’da verilen yetkiye dayanılarak SPK tarafından 

çıkartılan ve yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyetlerini belirleyen Seri VI No. 4, 

11 ve 15 sayılı tebliğlerde de konuya ilişkin özel düzenleme yoktur. Yalnızca Seri 

VI, No. 4 sayılı tebliğin384 “Yönetim İlkeleri” başlıklı 18. maddesinin h) bendinde, 

“[yatırım ortaklıkları] Risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç 

Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma 

belgelerine yatırım yapamazlar” yönünde bir yasaklama bulunmaktadır.  

Şu halde, SerPK’da konu hakkında özel bir hüküm bulunmadığına göre 

yatırım ortaklıklarının da, anonim ortaklık kimliğini taşımaları nedeniyle TK m. 

329’daki genel hükme tâbi bulundukları açıktır. Bu durumda üzerinde durulması 

gereken husus, TK m. 329/I b. 4 gereğince, yatırım ortaklıklarının, faaliyet konusuna 

girdiği gerekçesiyle, kendi paylarını alım-satımda bulunup bulunamayacağıdır. 

Esasen maddede anılan diğer istisnalar bütün anonim ortaklıklar bakımından 

geçerlilik taşıdığından, söz konusu istisnaların yatırım ortaklıkları bakımından da 

uygulama alanı bulabilecekleri kuşkusuzdur.  

Öğretide bu sorunun, yatırım ortaklıklarıyla ilgili bir başka konuyla 

ilişkilendirildiğini; yatırım ortaklığının kendi payını edinme imkânına sahip olup 

olmamasıyla, açık tür (değişir sermayeli-open end) veya kapalı tür (muayyen 

sermayeli-closed end) yatırım ortaklığı kimliğini kazanmasının örtüştürüldüğünü 

                                                 
384  Bkz. SPK’nın Seri VI No. 4 sayılı “Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”(31.7.1992 tarih ve 21301 

sayılı mükerrer Resmi Gazete).  
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görüyoruz. Ancak bu noktada da görüşler ikiye ayrılmaktadır. Bir düşünceye göre, 

kapalı türde kurulan yatırım ortaklığının özelliği, sermayesinin muayyen olması ve 

paylarının ortaklık tarafından geri alınmamasıyken, açık türde kurulan yatırım 

ortaklığının ayırıcı niteliği, sermayesinin değişirliği ve paylarının ortaklık tarafından 

geri alınabilmesinde yatmaktadır385. Bununla birlikte, Türk hukukunda yatırım 

ortaklıkları yalnızca kapalı tür olarak faaliyet gösterebilirler. Bunun sebebini, TK m. 

269 ve 329 nedeniyle, anonim ortaklığın ancak sabit (muayyen) sermayeli olarak 

kurulabilmesi ve buna bağlı olarak da sermayenin iadesinin yasaklanmasında aramak 

gerekir386. Yine bu düşünce gereğince, TK m. 329/I bent 4’te öngörülen istisna, tek 

başına yatırım ortaklıklarının, istedikleri zaman paylarını satın alması ve açık türde 

kurulmaları için yeterli değildir; çünkü söz konusu istisnanın tanınma amacı, pay 

sahiplerine, paylarını şirkete iade etme imkânı tanımak değil, yalnızca ortaklığın 

faaliyetinin devamına engel olunmasının önüne geçmektir. O nedenle, işletme 

konusu portföy işletmek olsa bile anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi kural 

olarak yasaktır; ortaklığın, bir pay sahibinin talebi üzerine paylarını, anılan 

maddedeki istisnaya dayanarak satın alması mümkün değildir387. 

Buna karşılık öğretide savunulan diğer fikre göre ise, yatırım ortaklıklarının 

SerPK m. 36’ya göre ancak kayıtlı sermaye sistemine tâbi olma zorunlulukları, 

kanun koyucunun, yatırım ortaklıklarının açık türde (open end) kurulmaları ilkesini 

benimsediğini göstermektedir. Bu sistem, yatırım ortaklığına, konusunu 

gerçekleştirebilmek için gerekli sermayeyi artırıp azaltmak bakımından dilediği 

değişikliği yapabilme imkânı tanır. Gerçi SerPK’da, yatırım ortaklığının kendi 

paylarını geri alması imkânına açıkça işaret edilmemiştir. Ne var ki SerPK’da bu 

yönde açık bir hüküm bulunmaması bir eksiklik de değildir; çünkü TK m. 329/I bent 

4’te, ortaklığın, işletme konusu uyarınca kendi paylarını alabileceği 

                                                 
385  Nomer, Yatırım Ortaklıkları, Beta, İstanbul 2003, s. 18.  
386  Nomer, Yatırım Ortaklıkları, s. 18. 
387  Nomer, Yatırım Ortaklıkları, s. 167; takiben Çeliktaş, a.g.e., s. 164. 
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öngörüldüğünden, bir yatırım ortaklığı da, zaten anılan madde gereğince, paylarını 

edinme imkânına sahiptir388.  

Oysa yukarıda yer verilen görüşlerin her ikisi de çeşitli yönlerden 

isabetsizlikler taşımaktadır. Her şeyden önce, bir yatırım ortaklığının, kapalı tür 

yatırım ortaklığı niteliğini kazanması ile kendi paylarını edinme imkânından yoksun 

kılınması arasında doğrudan bir bağlantı kurulması doğru değildir. Gerçekten, 

kanunda bir anonim ortaklığın (dolayısıyla bu kapsamda bir yatırım ortaklığının), 

kendi paylarını edinmesine izin verilmiş olsa bile, bu durum, yatırım ortaklığını açık 

tür yatırım ortaklığı haline dönüştürmek için yeterli değildir; tersten söyleyişle, kendi 

payını edinme imkânına sahip olan bir yatırım ortaklığının kapalı tür yatırım ortaklığı 

niteliği taşıması da pekâlâ mümkündür. Yatırım ortaklığının sermaye yönünden açık 

veya kapalı tür yatırım ortaklığı niteliğine sahip olması, esas sermaye kaleminin 

değişimi ile ilgili bir husustur. Halbuki bir anonim ortaklığın kendi paylarını 

edinmesi, söz konusu sermaye kaleminin değişmesi zorunluluğunu beraberinde 

getirmez. Eğer bu doğru olsaydı, TK m. 329’daki istisnai tüm edinim hallerinde de 

esas sermaye kaleminin indirilmesi gerekirdi. Nitekim, yine kapalı tür yatırım 

ortaklık sistemini benimseyip, açık tür yatırım ortaklığına izin vermeyen Alman 

hukukunda, yatırım ortaklığının kendi paylarını edinmesinin özel olarak düzenlendiği 

KAGG § 64’ün üçüncü fıkrasında, doğrudan AktG § 71-71e hükümlerine gönderme 

yapılarak, anılan hükümlerin de saklı olduğu ifadesine yer verilmiştir. Oysa AktG § 

71-71e kapsamında paylarını edinen bir anonim ortaklık hiçbir şekilde esas sermaye 

kalemini azaltma yoluna gitmez; çünkü bu edinim gereğince yapılacak ödemeler, 

ortaklığın pay sahiplerine kâr olarak dağıtması mümkün olan yedek akçelerden 

karşılanır, esas sermaye kalemine kesinlikle dokunulamaz.  

Öte yandan, yatırım ortaklıklarının kayıtlı sermaye sistemine tâbi olması 

zorunluluğu, bu kez, açık tür yatırım ortaklığı sıfatının kazanılması için yeterli 

görülemez389. Bir kere, bir anonim ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine tâbi olmakla 

elde ettiği kolaylık, sermayesini, TK’daki ağırlaştırılmış prosedürlere uymaya gerek 

                                                 
388  Franko, “Sermaye Piyasası Kanununun Yeni Bir Müessesesi: Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı”, 

Batider Aralık 1985, C. XIII, S. 2, s. 28-30.  
389  Bkz. bir önceki dpn.ta anılan yazar. 
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kalmaksızın artırabilmesidir. Yoksa aynı kolaylık, sermayenin indirilmesini de 

içermez. Farklı bir anlatımla, kayıtlı sermaye sistemine tâbi bir anonim ortaklık, 

yönetim kurulu kararı aracılığıyla, dilediği zaman ve şekilde, çıkarılmış sermayeyi 

düşürme imkânına sahip değildir390. Kayıtlı sermaye sistemindeki çıkarılmış 

sermaye, kayıtlı sermaye sistemine tâbi olmayan anonim ortaklıklardaki esas 

sermayeye denk gelir ve sermayenin azaltılması bakımından TK m. 396-398 

hükümleri, her iki tür anonim ortaklık bakımından da aynı derecede uygulama alına 

bulur. Dolayısıyla, kayıtlı sermaye sistemine tâbi bir anonim ortaklık, kendi paylarını 

edinme imkânına sahip olsa bile, bu nitelik onun, açık tür yatırım ortaklığı sıfatını 

kazanmasına yetmez; çünkü söz konusu edinim ardından, çıkarılmış sermaye 

kaleminin de kendiliğinden düşmesi yönünde bir düzenlemeye daha ihtiyaç duyulur.  

Görüldüğü üzere, Türk hukukunda anonim ortaklıkların TK m. 329 gereğince 

kendi paylarını edinmekten yoksun bırakılmalarıyla yatırım ortaklıklarının sermaye 

bakımından kapalı tür niteliği taşımaları arasında doğrudan bir ilinti yoktur; o 

nedenle, açık tür-kapalı tür yatırım ortaklığı ayrımının, ortaklığın kendi paylarını 

edinmesi noktasından hareketle yapılmaya çalışılması isabetsizdir. 

Bununla birlikte, aşağıda ayrıntısıyla açıklanacağı üzere391, TK m. 329/I bent 

4’teki hükmü, yatırım ortaklıklarının kendi paylarını dilediklerince edinebilmelerine 

imkân sağladığı yönünde yorumlamak da doğru değildir392. Anılan düzenleme, banka 

ve diğer aracı kurumların, müşterilerine verecekleri hizmetin kesintiye uğramasını 

önlemek için getirilmiş bir imkândır. Yoksa bir anonim ortaklığın, hele hele bir 

yatırım ortaklığının kendi paylarına “yatırım” yapmasını sağlamak, düzenlemenin 

amacını aştığı gibi “yatırım” kavramıyla da bağdaşmaz. Nitekim TK m. 329/II 

gereğince, ortaklığın edindiği kendi paylarını ilk fırsatta derhal elden çıkartmak 

                                                 
390  Kayıtlı sermaye sistemine tâbi bir anonim ortaklıkta sermayenin azaltılmasında, çıkartılmış sermayenin 

indirilmesi için TK m. 396 vd. hükümlerine tâbidir; çünkü çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye sistemine 
tâbi olmayan anonim ortaklıklardaki esas sermayenin karşılığıdır. Ne var ki kayıtlı sermaye rakamının 
çıkarılmış sermayeye kadarki kısmının indirilmesi yalnızca alelade bir ana sözleşme değişikliği niteliğinde 
olduğundan, artık burada, alacaklıların korunması sorunu gündeme gelmez; dolayısıyla TK m. 396 vd. da 
uygulama alanı bulamaz. 

391  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 12, VI. 
392  Aksi yönde bkz. Franko, a.g.m., s. 30; Doğan, Erwerb, s. 101. 
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zorunda olması da, bu ortaklıkların kendi paylarını “yatırım” amacıyla edinmelerinin 

mümkün bulunmadığının bir diğer göstergesidir393.  

Özetle SerPK m. 34 gereğince anonim ortaklık şeklinde kurulması gereken 

yatırım ortaklıkları da, tıpkı diğer anonim ortaklıklar gibi TK m. 329’daki 

sınırlamalara tâbidir; bu kapsamda TK m. 329/I bent 4, yatırım ortaklıklarına, diğer 

anonim ortaklıklardan farklı olarak daha geniş bir faaliyet alanı sağlamaz. 

 

c. Yatırım fonları 

Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesiyle ilgili sermaye piyasası hukuku 

mevzuatında yer alan ve değinilmesi gereken bir diğer düzenleme, SerPK m. 37’den 

kaynaklanan yetkiyle SPK’nın hazırladığı Seri VII No. 10 sayılı tebliğin394 42. 

maddesinin d) bendinde yer alan “Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse 

senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.” hükmüdür.  

Öğretide söz konusu hükmün çeşitli amaçlara yöneldiği ve yasağın, yönetici 

bankanın, fonun parasını kullanarak kendi hisse senetlerine bağlı oy haklarından 

                                                 
393  Ayrıca, yatırım ortaklıklarının TK m. 329/I b. 4 gereğince bile kendi paylarını yatırım amacıyla edinme 

imkânından yoksun oldukları kabulünün izdüşümünü, SPK’nın yukarıda anılan Seri VI, No. 4 sayılı 
tebliğinin 18. maddesinin h) bendindeki, “[yatırım ortaklıkları] Risk sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse 
senetleri hariç Türk ve yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ile yatırım fonlarının katılma 
belgelerine yatırım yapamazlar” hükmünde bulmak da mümkündür. Buna göre, bir kere sermaye piyasası 
araçları ve kıymetli madenler yatırım ortaklıklarının hiçbir şekilde kendi paylarına yatırım yapamayacakları 
açıklığa kavuşturulmuş durumdadır. Zira hükmün açık ifadesinden de görüleceği gibi, sermaye piyasası 
araçları ve kıymetli madenler yatırım ortaklıkları ancak risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerini alabileceklerine göre, bu tür yatırım ortaklıkları, kendi payına yatırım yapma imkânına sahip 
değildir. 
Öte yandan, risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklıklarının faaliyetleri kapsamını gösteren SPK’nın Seri VI 
No. 15 sayılı tebliğinin (Bkz. SPK’nın Seri VI No. 15 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına 
İlişkin Esaslar Tebliği” (20.3.2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi Gazete) 17. maddesinin c) bendine göre ise, 
bu yatırım ortaklıkları “Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye 
piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.” Şu durumda, risk (girişim) sermayesi yatırım ortaklıkları, Seri VI 
No. 4 sayılı tebliğin 18-h maddesi uyarınca ancak yine bir risk sermayesi yatırım ortaklığının paylarına 
yatırım yapabileceği halde, söz konusu yatırımın konusunu kendi payları oluşturamaz; çünkü böyle bir 
işlem Seri VI No. 15 sayılı tebliğin 17-c hükmüne uygun olarak, portföyü çeşitlendirmek amaçlı bir yatırım 
olarak kabul edilemez. Son bir yatırım ortaklığı türü olan gayrimenkul yatırım ortaklığı bakımından soruna 
bakıldığında ise, her ne kadar bu yatırım ortaklığını düzenleyen Seri VI No. 11 sayılı tebliğde (Bkz. 
SPK’nın Seri VI No. 11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” (8.11.1998 tarih 
ve 23517 sayılı Resmi Gazete) başkaca özel bir düzenleme yoksa da, bu ortaklıkların bizzat kendi paylarına 
yatırım yapabilmeleri de TK m. 329/I b. 4 hükmünün öngörülme amacıyla örtüşmeyeceğinden, diğer iki 
yatırım ortaklığı için varılan sonucun, bu yatırım ortaklığı türü bakımından da aynı oranda geçerlilik 
taşıdığından kuşku duyulamaz. 

394  Bkz. SPK’nın Seri VII No. 10 sayılı “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (19.12.1996 tarih ve 22852 
sayılı Resmi Gazete). 
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yararlanmasına engel olunmasının; TK m. 329/I’in dolaylı olarak aşılmasının önüne 

geçilmesinin; fonun imkânlarından bankanın finanse edilmesinin engellenmesinin; 

içerden öğrenenlerin ticaretinin tehlikelerinden fonun korunmasının sağlanması 

düşünülerek getirildiği ileri sürülmektedir395. Bu düşünceye göre, hüküm TK m. 

329’un dolanılmasının engellenmesi amacıyla kaleme alındığı için yasak hiçbir 

istisnaya da izin vermemektedir, böylece fon yöneticisi banka, TK m. 329’daki 

istisnai hallerin varlığı halinde bile kendi paylarını edinemeyecektir396. 

Doğrusu, anılan hükmün getirilişinin temel ve yegâne amacı, fon 

malvarlığının korunmasını sağlamak, kurucu veya yöneticinin bu malvarlığı 

değerlerini, fon amacı dışında kullanarak fon yatırımcılarını zarara uğratmalarını 

engellemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için getirilen yasağın, TK m. 329’un 

dolanılmasını da engelleyici bazı yararlar sağlayabilecek olması, hükmün böyle bir 

amacı gerçekleştirmek için sevk edildiği anlamına gelmez ve esasen anılan amaca 

ulaşılması için bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç da bulunmamaktadır.  

Gerçekten, yukarıda belirtilen, örneğin fon yöneticisi bankanın, fon 

kaynaklarını kullanarak kendi paylarını dolaylı yoldan edinmesi ve ardından bu 

paylara ilişkin oy haklarını kullanarak banka yönetimindeki söz gücünü artırması 

sakıncası, salt yatırım fonları aracılığıyla edinilecek anonim ortaklık payları 

bakımından değil, ortaklığın egemen konumda bulunduğu bütün ortaklık veya 

kurumlar bakımından mevcuttur. Diğer bir deyişle, anonim ortaklığın kendi paylarını 

bu şekilde, hâkimiyeti altında bulundurduğu bir üçüncü kişi aracılığıyla edinmesinin 

de TK m. 329 hükümleri kapsamında değerlendirilmesi zorunluluğu yalnızca bir 

anonim ortaklığın kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonları açısından 

düşünülmesi gereken bir durum değildir. O nedenle, her ne kadar TK m. 329’da açık 

bir düzenleme bulunmamaktaysa da, ortaklığın bu şekilde, dolaylı olarak kendi 

paylarını edinmesinin de yine TK m. 329 hükmüne tâbi tutulması gerektiği açıktır397; 

bu bakımdan salt yatırım fonları için özel bir düzenlemeye ihtiyaç da yoktur.  

                                                 
395  Tekinalp, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul 1982, s. 138; Çeliktaş, s. 166.  
396  Doğan, Erwerb, s. 103. 
397  Ayrıntılı inceleme için bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, II. 
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Ayrıca hükümde kurucu veya yöneticinin yalnızca paylarının alımı 

yasaklanmamakta, tahvil ve benzeri borçlanma senetleri de aynı yasak dairesi içinde 

kendisine yer bulmaktadır. Oysa TK m. 329, bir anonim ortaklığın sadece kendi 

paylarını edinmesini yasaklar; tahvil veya diğer borçlanma senetlerini değil398. 

Öte yandan tebliğde yer alan yasaklamanın, TK m. 329’daki istisnaların dahi 

uygulanmasını etkisiz kıldığı yönündeki görüş de doğru değildir. Biraz önce 

belirttiğimiz gibi, tebliğin anılan maddesinin yegâne amacı, fon malvarlığının, amacı 

dışında kullanılarak azaltılması ve böylece fon yatırımcısının zarara uğramasının 

engellenmesidir. Dolayısıyla tebliğin getirdiği yasaklama kapsamında, TK m. 

329’daki istisnai hallerin hangisinde fonun bir zarara uğrayabileceğinin 

değerlendirilmesi ve ona göre bir çözüme varılması gerekir. Sözgelimi fon, kurucu 

veya yöneticinin paylarını ivazsız şekilde edinmekteyse (TK m. 329/I, b. 6), burada 

fon malvarlığının herhangi bir şekilde azalması veya fonun malvarlığının kurucu 

veya yöneticinin çıkarı için kullanılması tehlikesi bulunmadığına göre, artık fonun 

böyle bir durumda bile pay ediniminde bulunamayacağı görüşü kabul edilip 

savunulamaz. Nitekim tebliğin 42. maddesinin d) bendinde, fonun, kurucu veya 

yöneticinin paylarını “edinmesi” değil, edinim hallerinden yalnızca biri olarak, “satın 

alması” yasaklanmıştır.  

 

III. TK m. 329’un Öngörülme Amacı 

Yukarıda belirtildiği üzere399, yürürlükte bulunan mevzuatta anonim 

ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin temel düzenleme TK m. 329 hükmüdür 

ve söz konusu hüküm, ortaklığın kendi paylarını edinmesini kural olarak 

yasaklamakta, yalnızca bazı istisnai hallerde buna imkân tanımaktadır. Bu durumda 

üzerinde durulması gereken, böyle bir yasaklayıcı düzenlemeyle kanun koyucunun 

neyi hedeflediği, hangi menfaati korumaya çalıştığıdır. Esasen bu sorunun yanıtı da, 

çalışmamızın birinci bölümünde farklı bir bakış açısıyla değerlendirilerek açıklığa 

                                                 
398  Bu konuda ayrıca bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 11, IV. 
399  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 11, I.  
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kavuşturulduğundan400, burada yalnızca, hükmün getiriliş amacı konusunda öğretide 

ileri sürülen bütün görüşlere yer verip kısa bir değerlendirme yapmak yeterli 

olacaktır. 

Öğretide neredeyse oybirliğiyle kabul edildiği üzere kanun koyucunun 

anonim ortaklığın kendi payını edinmesini yasaklaması, sermayenin korunması 

ilkesine aykırı davranılmasının engellenmesi amacını gütmektedir401. Bu görüşe 

göre, ortaklığın kendi paylarını edinmesi sermayenin iadesi niteliği taşıdığından ve 

anonim ortaklıkta “sermaye”, alacaklıların yegâne güvencesini oluşturduğundan, 

payın edinimiyle birlikte sermaye zayıflatılır ve böylece ortaklık alacaklıları, 

alacaklarını elde etmek bakımından riskli bir duruma girmiş olurlar. İşte bu tür bir 

durumun önlenmesinin yolu, payın anonim ortaklık tarafından edinimini 

yasaklamaktan geçer. Nitekim kanun koyucu da, TK m. 329’u sevk ederken ve 

özellikle hükme aykırı işlemlerin yaptırımını “butlan” olarak belirlerken bu saikle 

hareket ettiğini, gerekçedeki “Bu maddedeki hükmün gayesi, şirketin kendi hisse 

senetlerini temellük ederek veya rehin alarak şirket varlığını bunlar karşılığında sarf 

edip 3ncü şahısların durumlarının tehlikeye düşürmesine engel olmaktır.” 

cümlesiyle ortaya koymuştur.  

Hükmün getiriliş amacı konusunda öğretide savunulan bir diğer düşünceye 

göre402 ise TK m. 329, sermayenin korunması ilkesine dayanmamaktadır; zira böyle 

bir gerekçelendirme, istisnaen pay sahipliğinin kazanıldığı halleri açıklayamaz. Kaldı 

ki yasağın sermayenin korunması ilkesinden doğduğunu kabul halinde, ortaklığın 

birikmiş kârlarından yapılacak alımlara geçerlilik tanımak gerekirdi ki maddede, bu 

tür bir işleme de izin verilmemiştir. Yasağın getiriliş nedeni, anonim ortaklığın kendi 

payları ile çeşitli borsa oyunlarına girmesinin önlenmesi, riskin bazı pay 

sahiplerinden alınarak anonim ortaklığa yüklenmesi suretiyle gerçekleştirilecek olan 

eşit işlem ilkesine aykırı hareketlerin engellenmesi ve risk üstlenmemiş kişilerin 

ortaklığa hâkim olmalarının olanaksız kılınmasıdır. 

                                                 
400  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III. 
401  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 132-133; Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), a.g.e., s. 250 N. 467; İmregün, Anonim 

Ortaklıklar, s. 275; Bahtiyar, Kayıtlı Sermaye, s. 12; Özdamar, a.g.e., s. 77-79. 
402  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 477-478 N. 833. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi403, anonim ortaklıkta sermayenin korunması 

ile malvarlığının bağlılığı ilkelerini özenle birbirinden ayırmak gerekir. Sermayenin 

korunması ilkesi, ortaklık alacaklıları bakımından garanti işlevini yüklenen ortaklık 

malvarlığı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunulmasını engelleme ödevini üstlenir. 

Söz konusu malvarlığını ise ortaklığın tüm malvarlığı değil, kanunen bağlı 

malvarlığı değerleri olan esas sermaye ve bunun yarısı oranındaki kanunî yedek akçe 

oluşturur.  

Ortaklık alacaklılarının menfaatini koruma açısından bakıldığında, bu 

çekirdek malvarlığı dışındaki tüm malvarlığı değerleri üzerinde ortaklığın, 

dilediğince tasarrufta bulunabilme imkânına sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

ortaklığın bu malvarlığı değerleri üzerinde yapacağı tasarrufların kâr dağıtımı veya 

kendi payını edinimi kılıfıyla gerçekleştirilmesi, alacaklılar bakımından 

eşdeğerdedir. Oysa kanun koyucu, zaten TK m. 405 ve 466 ile kanunen bağlı 

malvarlığı değerleri, dolayısıyla alacaklılar için yeterli bir koruma zırhı 

oluşturduğundan, bu konuya ilişkin başkaca bir hükme ihtiyaç da bulunmamaktadır.  

Bu noktada, ortaklık malvarlığını oluşturan değerlerin korunması ve 

ortaklıkça bunlar üzerinde tasarrufta bulunulmasının, bir başka menfaat grubunu 

daha yakından ilgilendirdiği gözden kaçırılmamalıdır: Pay sahipleri. Anonim ortaklık 

alacaklılarının korunması kadar, ortaklığın elde ettiği gelirin paylaşımı konusunda 

pay sahipleri arasında ayrım gözetilmemesi ve her bir pay sahibinin adil bir şekilde 

ortaklık kazancına katılımının sağlanması anonim ortaklık hukukunun bir diğer 

önemli sorunudur. Bu noktada karşımıza çıkacak olan ilke, pay sahiplerinin 

menfaatlerinin korunmasını hedef tutan malvarlığının bağlılığı ilkesidir404. İşte, 

anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi kurumunu düzenlemede kanun 

koyucunun hareket noktası olarak alması gereken de aslında pay sahiplerinin 

korunması, yani malvarlığının bağlılığı ilkesine hayat kazandırmakken, bu amaç 

aşılmış ve halihazırdaki sert yasaklayıcı hükme ulaşılmıştır.  

                                                 
403  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II ve III. 
404  Ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, III. 
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Şu var ki pay sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını birincil amaç edinen 

TK m. 329’daki bu yasaklayıcı düzenleme, ortaklık malvarlığının edinim işlemiyle 

pay sahiplerine dağıtılmasını engellediğinden, bir ikincil etki olarak, doğal şekilde, 

ortaklık alacaklılarının menfaatine de hizmet eder. Ancak hükmün bu ikincil etkisi, 

temel amacının pay sahiplerini korumak olduğu ve gerçekte ortaklık alacaklılarının 

menfaatleri bakımından böyle bir hükme gerek bulunmadığı gerçeğini de 

değiştirmez.  

Benzer şekilde, ortaklığın kendi payını edinmesi yasağının, ortaklık 

yönetiminin çeşitli borsa oyunlarına girmesini engellemesi veya risk üstlenmeksizin 

ortaklıkta hâkim duruma gelmesinin önüne geçilmesi de kurumun beraberinde 

getirdiği diğer etkiler olarak zikredilebilir. Esasen kurum, sözgelimi salt borsa 

oyunlarına girişilmesinin önüne geçilmesi amacına ulaşılmak için var olsaydı, payları 

borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar yasaktan istisna edilmek gerekirdi; 

yönetimin risk üstlenmeksizin ortaklığa hâkim olmasının engellenmesi bakımından 

ise, ortaklık elindeki paylardan kaynaklanan yönetsel hakların kullanılamayacağının 

kabulüyle, artık edinim işlemine sınırsız şekilde izin verilirdi. Hele hele oydan 

yoksun paylar, ortaklık yönetimine hâkim olmaya imkân tanıyamayacağına göre, bu 

son gerekçe kapsamında, en azından bu tür payların edinimine bir yasaklama 

getirilmemek gerekirdi. Dolayısıyla, pay sahiplerinin korunması temel amacı dışında 

hükmün amacı bakımından öğretide zikredilen diğer tüm durumlar, düzenlemenin 

beraberinde getirebileceği diğer etki alanlarını oluşturmaktadır. 

Özetle, TK’nın anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerinin temelindeki 

felsefeye uygun olarak payın edinimi kurumunu düzenlerken kanun koyucunun 

ulaşmaya çalışması gereken hedef, pay sahiplerinin korunmasıdır. Ne var ki mevcut 

hüküm, bu amacı aşar bir içerik üstlenmiştir. Bu nedenle, her halde olması gereken 

hukuk, bu amaca ulaşmayı yeterli kılıcı, daha ölçülü hükümler getirilmesi yönünde 

olmalıdır. Ancak çok doğaldır ki olması gereken hukuka ilişkin bu temenniler, 

mevcut hükmü, düzenlemenin sınırlarını aşarak yorumlamayı da haklı kılamaz.  
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IV. Yasağın Konusu: “Ortaklığın Kendi Payını Edinmesi” 

TK m. 329’daki yasağın konusu “pay”dır. Gerçi maddenin gerek başlığı, 

gerek metninde “hisse senedi”nden söz edilmektir; ancak hükümdeki bu ifade 

zayıflığı, kanun koyucunun bilinçli bir tercihinden değil, yalnızca özensizliğinden 

kaynaklanmaktadır405. Nitekim yine aynı maddenin 3. fıkrasında, “hisse senetleri” 

yerine ortaklıkça devralınan “paylar”dan bahsedilmesi, bu görüşü doğrulamaktadır. 

Kaldı ki anonim ortaklık payının kıymetli evrak niteliğindeki bir pay senedine 

bağlanması, paydan kaynaklanan haklar veya borçlarda herhangi bir değişikliğe 

neden olmaz, yalnızca payın konu olduğu işlemlerin artık pay senedi aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi ve söz konusu işlemlerin, pay senedinin “eşya” niteliği dolayısıyla 

eşya hukukuna ilişkin hükümlere de tâbi tutulması sonucunu doğurur. Öte yandan, 

ortaklığın kendi payını ediniminin özel olarak düzenlenmesindeki amaç, yani pay 

sahiplerinin korunması yönünden ve ortaklığın kendi payını edinmesinin sağlayacağı 

yararlar ile ortaya çıkarabileceği sakıncalar406 açısından bakıldığında da “pay” ile 

“pay senedi” arasında hiçbir farklılık oluşturulamayacağı açıktır.  

Şu halde, edinim yasağının konusunu “pay” oluşturmakla birlikte, payın 

senede bağlanıp bağlanmaması, TK m. 329’un uygulama alanı bulması bakımından 

eşdeğerdedir. Değişik bir söyleşiyle, pay ister senede bağlanmamış, yani çıplak pay 

durumunda olsun, isterse payı temsilen nama veya hamiline yazılı bir kıymetli evrak 

ya da bir ilmühaber çıkartılsın, tüm bu olasılıklar, hükmün getirdiği yasak içerisinde 

kendisine yer bulur407. Ayrıca, payın başkaca bir şekilde sınıflandırılmış olması da 

yine hükmün uygulama alanı bulması açısından herhangi bir etki doğurmaz. Bu 

anlamda, payın, adi veya imtiyazlı olup olmamak ya da oydan yoksun bulunup 

bulunmamak408 gibi çeşitli kriterler açısından sınıflandırmalar içermesi de TK m. 

329’a olan yakınlığında bir değişiklik sağlamaz.  

                                                 
405  Bkz. Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 54 dpn. 2. 
406  Bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 5. 
407  Lutter, a.g.e., § 71 N. 7; Hüffer, a.g.e., § 71 N. 4; Groner, a.g.e., s. 123. 
408  Aslında “oydan yoksun paylar” da, SerPK m. 14/A hükmü gereğince, ya kâr payında veya kâr payına ek 

başka haklarda imtiyaz tanınarak oluşturulabileceğinden, imtiyazlı payların bir diğer sınıfını oluştururlar. 
Ancak, diğer imtiyazlı paylardan farklı olarak bu paylarda, kâr payı veya diğer haklarda elde edilecek 
ayrıcalıklar karşılığında ödün olarak “oy hakkı” terk edilmek gerektiği, dolayısıyla TK m. 401’de 
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TK m. 329’da yasaklanan yalnızca ortaklık payının edinimidir; hüküm, 

tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, olağan (adi) intifa senedi, katılma intifa 

senedi vb. borçlanma veya katılım senetleri bakımından uygulama kabiliyetini haiz 

değildir409.  

Ancak bu konunun tartışmasız olmadığını da eklemek gerekir. İsviçre 

öğretisinde savunulan bir düşünceye göre410, her ne kadar katılma intifa senetleri 

(Partizipationschein), “pay” niteliğine sahip değillerse de, OR Art. 656a-656g 

hükümleri ile birlikte bu kurum, “oydan yoksun pay”a çok yaklaştırılmıştır. OR 

656c/I’de, bu senetlerin oy hakkını ve –ana sözleşmede aksine hüküm 

bulunmadıkça– oy hakkıyla bağlantılı diğer hakları haiz olmadığı belirtilmiştir, 

ancak bunun dışında, katılma intifa senetleri, ortaklık payına benzemektedir. Bu 

senetler de itibari değer taşımakta, bir katılma payı karşılığında çıkartılmakta ve 

payın sağladığı malvarlığı haklarından yararlanmaktadır. O nedenle, ortaklığın kendi 

payını ediniminin beraberinde getirdiği sakıncaların çoğu, özellikle sermayenin 

iadesi tehlikesi, katılma intifa senetleri bakımından da aynen geçerlidir. Dolayısıyla, 

amaca göre yapılacak bir yorumla, ortaklığın kendi payını edinmesine ilişkin 

hükümlerin katılma intifa senetleri hakkında da uygulanması gerekir. Nitekim 

katılma intifa senetlerinin düzenlendiği OR 656a/II’de, esas sermaye (Aktienkaptial), 

pay (Aktie) ve pay sahipliğine (Aktionaer) ilişkin hükümlerin, katılma intifa senetleri 

sermayesi (Partizipationskapital), katılma intifa senetleri (Partizipationsschein) ve 

katılma intifa senedi sahipleri (Partizipante) bakımından da, kanunda aksine hüküm 

yer almadıkça, uygulama alanı bulacağı hükme bağlanmıştır.  

Yine bu fikir gereğince411, aynı durum katılma intifa senedi dışındaki diğer 

intifa senetleri (Genussscheine) bakımından da geçerlidir. Her şeyden önce, intifa 

senedi dolayısıyla sahip olunan, tipik bir alacak hakkı değil, kendine özgü bir katılım 

hakkıdır. İntifa senedi sahibi kârdan, tasfiye bakiyesinden yararlanma veya yeni 

                                                                                                                                          
düzenlenen imtiyazlı paylardan bir yönüyle farklı bir yapı oluşturulduğu için, oydan yoksun payların ayrıca 
zikredilmesi herhalde yadırganamaz. 

409  Lutter, a.g.e., § 71 N. 7; Hüffer, a.g.e., § 71 N. 5; intifa senetleri bakımından aynı yönde Arslanlı, a.g.e., s. 
134 dpn. 97. 

410  Bkz. Giger, a.g.e., s. 26-27; Groner, a.g.e., s. 125-127. 
411  Bkz. Giger, a.g.e., s. 27-29; Groner, a.g.e., s. 127-129. 
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paylardan edinme hakkını elde eder; yoksa tipik bir alacaklı gibi kendisine geri 

ödenecek bir edim veya faiz taahhüdünde bulunulmamaktadır. Gerçi intifa senedinin 

sahibine sağladığı haklar, sonuçta pay sahipliği hakları olarak da nitelendirilemez, 

ancak, anılan haklar, tipik bir alacak hakkı görünümünde de bulunmadıklarından, 

intifa senedini sahibine tanıdığı bu hakların, kendine özgü katılım hakları 

olduklarının kabulü gerekir. Öte yandan, intifa senetleri, itibari değere ve oy hakkına 

sahip olmadıklarından, payın ortaklıkça edinimine ilişkin OR Art. 659 vd. hükümleri, 

bu senetler hakkında doğrudan uygulama alanı bulamaz. Ne var ki OR Art. 659 vd. 

hükümleri ile korunmak istenen menfaatin, intifa senetlerinin edinimi aracılığıyla da 

ihlâli tehlikesi vardır. Ortaklık, intifa senetlerini, karşılıkları serbest yedek 

akçelerden ödenmeksizin satın alırsa, ortaklık alacaklıları ve pay sahiplerinin 

menfaatleri zedelenebilir. Bu yönden bakıldığında, payın edinimi ile intifa senedinin 

edinimi yoluyla korunan menfaat, büyük ölçüde örtüşmektedir. O nedenle, intifa 

senetleri de OR Art. 659 vd. hükümleri kapsamında edinim konusunu oluştururlar412. 

Katılma intifa senetleri ve diğer olağan (adi) intifa senetleri bakımından ileri 

sürülen ve bu senetlerin ediniminin de ortaklığın kendi paylarının edinimi 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki bu görüşün, özellikle Türk 

hukukunda katılma intifa senetlerine ilişkin İsviçre Borçlar Kanunu’ndakine benzer 

bir düzenleme bulunmadığı da göz önünde tutulduğunda, Türk hukuku bakımından 

savunulabilirliği kuşkuludur.  

Her şeyden önce, TK m. 329’un lâfzı, böyle bir yoruma imkân 

tanımamaktadır; kanun açıkça, “pay”ın ortaklıkça edinimine ilişkin bir düzenleme 

getirmektedir. Farklı bir söyleyişle, buradaki edinim yasağının konusu, ortaklık sıfatı 

gereğince anonim şirkete karşı edinilen hakların ve yüklenilen borçların bütünü 

anlamındaki pay sahipliğidir (Mitgliedschaft)413. Halbuki gerek katılma intifa 

senetleri, gerek diğer olağan (adi) intifa senetleri, sahibine, pay sahipliği haklarına 

benzer bazı haklar (kâra, tasfiye bakiyesine katılma ve yeni payları edinme hakları 

(TK m. 403)) tanısa bile, sonuçta pay sahipliği sıfatını kazandırmadığı açıktır; 

                                                 
412  Giger, a.g.e., s. 29; buna karşılık bkz. OR Art. 659’un soruna doğrudan değil de kıyasen uygulanacağından 

söz eden Groner, a.g.e., s. 128. 
413  Ayrıca bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, I, 2.  
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nitekim kanun, bu senetlerin, sahibine pay sahipliği hakkı vermediğini kesin bir 

şekilde ifade etmiştir (TK m. 403). 

Bu noktada, katılma intifa senetlerinin, kendisine belki de en yakın kurum 

olan “oydan yoksun pay”a nazaran dahi önemli farklılık içerdiğini hatırlamak 

gerekir414. Her ne kadar söz konusu iki kurum da oy hakkıyla donatılmamışsa da, 

intifa senetlerinin oydan yoksunluğu kesin olduğu ve bu senetler, yönetime katılmaya 

ilişkin haklara sahip bulunmadıkları halde415, oydan yoksun paylar, bazı şartların 

gerçekleşmesiyle birlikte oy hakkına tekrar kavuştukları gibi416, olağan zamanda 

sahibini yalnızca oy hakkından yoksun bırakır, bunun dışındaki, genel kurula 

katılma, öneride bulunma, azınlık haklarını kullanma, iptal davası açma gibi diğer 

yönetsel ve koruyucu hakların tamamından yararlandırır.  

Bu farklılıklarına karşın, katılma intifa senetlerinin ortaklık tarafından 

ediniminin de payın edinimine ilişkin hükümlere tâbi tutulması gerektiği görüşünün, 

İsviçre hukuku bakımından haklılığı ve yerindeliği savunulabilir. Çünkü İsviçre 

hukukunda, oydan yoksun pay kurumu bulunmayıp, onun yerini katılma intifa 

senetleri aldığı ve OR 656a/II’yle, yani katılma intifa senedi sermayesi, katılma intifa 

senedi ve katılma intifa senedi sahibi hakkında, kanunda aksine bir hüküm 

olmadıkça, esas sermaye, pay ve pay sahipliğine ilişkin hükümlerin uygulanacağı 

düzenlemesiyle birlikte oydan yoksun payla katılma intifa senedi arasındaki sınırlar 

iyice silikleştiği, o nedenle, yukarıda anılan, bu senetlerin de OR 659 vd. kapsamında 

değerlendirilmeleri gerektiği görüşünün, OR 656a/II hükmüyle sağlam bir pozitif 

dayanağa sahip olduğu söylenebilir. Halbuki Türk hukukunda, zaten ayrı bir oydan 

yoksun pay kurumu bulunduğu, kaldı ki OR 656a/II’ye benzer bir düzenleme de 

olmadığından, katılma intifa senetleriyle oydan yoksun paylar tüm farklılıklarını 

korumakta, dolayısıyla katılma intifa senetlerinin ortaklıkça ediniminin de payın 

edinimine ilişkin hükümlere tâbi tutulması gerektiği yönünde İsviçre hukukunda 

                                                 
414  Bkz. Teoman, İntifa Senetleri, s. 48-51. 
415  Bkz. SPK’nın Seri III No. 10 sayılı “Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği”, (14.07.1992 

tarih ve 21284 sayılı mükerrer RG). 
416  Bkz. SPK’nın Seri I No. 30 sayılı “Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”, (20.03.2003 

tarih ve 25054 sayılı RG), m. 13; ayrıca bkz. Nomer, Oydan Yoksun Paylar, s. 45 vd. 



 

196 

savunulan düşünceye Türk hukuku bakımından pozitif bir dayanak gösterilmesi 

olanaksızlaşmaktadır417.  

Şu var ki intifa senetlerinin ortaklıkça geri satın alınması sırasında, payın 

ediniminde ortaya çıkan bazı sakıncalarla karşı karşıya kalınabileceği ve ortaklık 

alacaklıları ile pay sahiplerinin, bu işlemlerle zarara uğratılabileceği doğrudur; bu 

bakımdan, İsviçre hukukunda, yukarıda özetlenen düşünceye en azından bu yönden 

katılmak gerekir. Gerçi intifa senetleri hiçbir zaman sahibine oy hakkı ve diğer 

yönetsel hakları sağlamayacağından, bu senetlerin satın alınması yönetim kurulunun, 

ortaklıktaki iktidarlarını kuvvetlendirmesine hizmet etmeyecektir. Dolayısıyla payın 

ediniminin beraberinde getirdiği tehlikelerden biri olarak, yönetimin, ortaklığın iç 

dengelerine müdahale edebilmesi, söz konusu senetlerin satın alınması durumunda 

ortaya çıkamaz. Bununla birlikte, özellikle pay sahipleri ve alacaklıların mali yönden 

zarara uğratılabilmesi tehlikesi, bu senetlerin satın alınmasında da mevcuttur. 

Sözgelimi, ortaklığın mali açıdan zor bir döneme girdiğini gören yönetim kurulunun, 

kendine yakın bazı intifa senedi sahiplerinin senetlerini satın almak suretiyle, 

ortaklığın bir kısım malvarlığını, haksız şekilde bu kişilere aktarmaları olanaklıdır. 

Benzer şekilde, katılma intifa senetlerinin, bağlı malvarlığı değerleri kullanılmak 

suretiyle geriye alınması durumunda, ortaklık alacaklılarının zarara uğratılması 

tehlikesi de akla gelebilir. Ancak bu tür sakıncaların giderilmesi için, 

hukukumuzdaki mevcut düzenlemede payın edinimi yasağına başvurmaya imkân 

yoktur; anonim ortaklıklar hukukunun diğer kurumlarıyla anılan sorunlara çözüm 

üretilmek gerekmektedir418.  

                                                 
417  Nitekim Seri III No. 10 sayılı Tebliğ’in 12. maddesi uyarınca katılma intifa senetlerinin tekrar satılmak 

üzere ortaklık tarafından geri satın alınması düzenlenmesinin yapılışındaki; ve bu düzenlemenin aslında hiç 
de isabetli görülemeyeceği, ortaklığın katılma intifa senetlerini geri satın almasının bir anlamının olmadığı, 
Tebliğde aslında ortaklık lehine TK m. 329’dakine benzer bir iktisap imkânının öngörülmüş olması halinde 
amaca uygun bir çözüm üretilebileceği yönündeki haklı eleştirinin (bkz. Teoman, “Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Tebliğine Göre Katılma İntifa Senetleri”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. 
II (1982-2001), Beta, İstanbul 2001, s. 20) ileri sürülmesindeki kalkış noktası, Türk hukukundaki mevcut 
yasal durumda, katılma intifa senetlerinin ortaklıkça edinilmesinin TK m. 329 yasaklamasına tâbi olmadığı 
düşüncesidir. 

418  Bununla birlikte, katılma intifa senetlerinin geri satın alınması şartlarının TK m. 329’a benzer şekilde özel 
olarak düzenlenmesinin yerinde olacağı yönündeki düşünceye (bkz. Teoman, Katılma İntifa Senetleri, s. 
20) biz de katılıyoruz.  
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Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, her ne kadar İsviçre hukukunda 

Groner, katılma intifa senetlerinin ortaklık tarafından satın alınmasının beraberinde 

getireceği tehlikeler arasında, özellikle sermayenin bu yöntemle iadesi tehlikesini 

zikretmekte ve buna çözüm olarak da payın edinimi kurumundan yararlanılması 

gerektiğini önermekteyse de419, ortaklığın kendi payını edinimi kurumunun kimin 

menfaatini korumak amacıyla getirildiğine yeniden bir göz atıldığında, yazarın bu 

konudaki kalkış noktasının isabetsiz olduğu görülür. Gerçekten, yukarıda belirtildiği 

üzere, TK m. 329’un ulaşmak istediği hedef, sermayenin iadesinin önüne geçilmesi 

değildir; sermayenin iadesinin engellenmesi, TK m. 405 ile güvence altına alınmıştır. 

Diğer bir söyleyişle, sermayenin iadesi yasağına yaşam alanı sağlamak için TK m. 

329 gibi bir hükme gerek bulunmadığından, intifa senetlerinin ortaklıkça geri satın 

alınmasıyla ortaklık alacaklılarının yegâne güvencesi durumundaki sermayenin 

azaltılması tehlikesinin savuşturulmasının, söz konusu intifa senedi alımlarının ancak 

TK m. 329’un konusu içinde değerlendirilmek suretiyle mümkün olabileceği görüşü 

isabetli görülemez. Dolayısıyla katılma intifa senetlerinin geri alınması sırasında 

ortaklık alacaklılarının haklarının haleldar edilmemesinin güvence altına alınması 

bakımından çözüm, ortaklığın bağlı malvarlığına dokunulmasını yasaklayan (TK m. 

405, 466/III, 470/II) hükümlerde aranmalıdır; ortaklığın kendi payını edinimi 

kurumunda değil. 

TK m. 329 kapsamında değerlendirilecek “edinim” halleri, payın 

mülkiyetinin ortaklığa devrini konu edinen her türlü hukukî işlemi kapsar. Daha açık 

bir söyleyişle, ortaklığın payı iktisabına sebep oluşturacak borçlandırıcı işlemin 

satım, bağışlama, trampa, inançlı temlik vb. herhangi bir sözleşme olması arasında 

farklılık bulunmadığı ve tüm bu haller, madde kapsamında değerlendirileceği gibi 

ortaklığın mülkiyet hakkını belirli bir süre için ya da süresiz şekilde elde edecek 

olması da önem taşımaz420; önemli olan herhangi bir şekilde payın mülkiyetinin 

ortaklığa geçirilmesidir. Öte yandan, payın devrini konu edinen hukukî işlemle 

                                                 
419  Bkz. Groner, a.g.e., s. 126. 
420  Bkz. Lutter, a.g.e., § 71 N. 12; Hüffer, a.g.e., § 71 N. 4; Oechsler, a.g.e., § 71 N. 69, 71. 
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birlikte ortaklığın, pay üzerinde tek başına değil, bir başka kişiyle birlikte (müşterek) 

hak sahipliği kazanacak olması da varılacak sonuçta değişiklik yapmaz421.  

Bunlar yanında, ortaklığın pay üzerinde mülkiyet hakkını değil de yalnızca 

“intifa hakkı”nı edinmesini konu alan hukukî işlemlerin de yine TK m. 329 

kapsamında değerlendirilmesi gerekir422; çünkü bu işlemle de maddenin korumak 

istediği menfaatin ihlâli ve TK m. 329 hükmünün dolanılması tehlikesi mevcuttur. 

Gerçi sözgelimi Alman hukukunda, AktG § 71b hükmünün böyle bir intifa hakkı 

kurulmasını pratik bakımdan da sınırladığı, o nedenle, pay üzerindeki intifa hakkının 

AktG § 71 kapsamında değerlendirilemeyeceği savunulmaktadır423. Buna göre, 

ortaklığın edindiği kendi payları nedeniyle (malvarlığı veya yönetsel haklar 

yönünden hiçbir farklılık gözetilmeksizin) herhangi bir hakkı haiz olmadığını 

belirten AktG § 71b’de bir ayrım yapılmadığından, daha açık bir anlatımla, anılan 

hüküm, uygulama alanı bulması bakımından ortaklığın paya malik olması gereğini 

bir şart olarak öngörmediği, dolayısıyla anonim ortaklığın kendi payları üzerinde 

intifa hakkı elde etmesi durumunda da işlem AktG § 71b’e tâbi olacağı ve ortaklık, 

bu paylardan kaynaklanan hiçbir hakkı kullanamayacağından, pay üzerinde ortaklık 

lehine intifa hakkı kurulması, AktG § 71b nedeniyle pratik bakımdan zaten 

sınırlanmıştır. Ne var ki Türk hukuku yönünden değerlendirildiğinde ise, Alman 

hukukunda soruna ilişkin ileri sürülen yukarıdaki gerekçenin, en azından tartışmalı 

olduğu söylenmek gerekir. Gerçekten, Türk hukukunda, TK m. 329’da açık bir 

düzenleme olmamasının etkisiyle, anonim ortaklığın kendi paylarından kaynaklanan 

malvarlığı haklarını kullanabilip kullanamayacağı konusu üzerinde uzlaşılmış 

değildir424. Bu durumda, TK m. 329/III’ün malvarlığı hakları bakımından bir 

sınırlama getirmediğini, dolayısıyla ortaklığın, elindeki kendi paylarından 

kaynaklanan kâr payı alma hakkının devam ettiğini savunanların görüşü425 

çerçevesinde ortaklık, kendi payları üzerinde intifa hakkı elde ederse, paydan 

                                                 
421  Bkz. Lutter, a.g.e., § 71 N. 12; Hüffer, a.g.e., § 71 N. 4. 
422  Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 76.  
423  Oechsler, a.g.e., § 71 N. 69, 71. 
424  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2, c. 
425  Bu konuya ilişkin kendi görüşümüz için ise bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2, c, aa. 
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kaynaklanan ve bağımsız alacak hakkına dönüşen kâr payları gibi malvarlığı 

haklarından yararlanacak ve söz konusu kâr payları, yedek akçe hesabına 

alınacaktır426. Şu halde, bu son görüş kapsamında, pay üzerinde ortaklıkça edinilecek 

intifa hakkının pratik sonuçları da olacağından, sorun daha da önemli hale 

gelmektedir.  

İşte, özellikle bu son görüş de göz önünde tutulduğunda, ortaklık payı 

üzerinde intifa hakkı kurulmasının TK m. 329 kapsamında değerlendirilmesinin Türk 

hukuku bakımından, hükmün dolanılmasının engellenmesi için bir zorunluluk 

oluşturduğu söylenmek gerekir. Gerçekten, daha önce de belirttiğimiz üzere427, TK 

m. 329’un öngörülme amacı, ortaklık malvarlığının pay sahiplerine dağıtımında 

eşitliğin gözetilmesinin sağlanması, böylece bazı pay sahiplerinin kayırılarak, 

diğerleri aleyhine ortaklık malvarlığından daha fazla şekilde yararlanmalarının da 

önüne geçilmesidir. Bu durumda, eğer ortaklık bir bedel karşılığında kendi payı 

üzerinde intifa hakkı kurulması konusunda pay sahiplerinden herhangi biri ile 

sözleşme akdeder ve böylelikle, malvarlığının bir kısmını bu kişiye aktarırsa, tam da 

TK m. 329’un engellemeye çalıştığı türdeki bir malvarlığı aktarımı işlemine icazet 

verilmiş olur. Oysa yönetim kurulu, TK m. 329’daki yasaklama nedeniyle, payını 

devralmak suretiyle bir ortağa ayrılma payı ödeyemeyeceği halde, aynı işlemi pay 

üzerinde bedel karşılığı intifa tesis ederek gerçekleştirebilir ki bu tür bir işlemin, aynı 

şartlara sahip bulunan diğer pay sahiplerinin aleyhine sonuçlar doğuracağı açıktır. O 

nedenle, pay üzerinde ortaklık lehine kurulacak intifa hakları da, ortaklığın kendi 

elindeki paylarından kaynaklanan malvarlığı haklarını kullanabilip kullanamayacağı 

tartışmasında herhangi bir tarafı tutmaya ihtiyaç dahi bulunmaksızın, TK m. 329 

kapsamında görülmek gerekir. Dolayısıyla ortaklık, ancak anılan maddedeki istisnai 

edinim halleri kapsamında böyle bir hakka sahip olabilir.  

Bu başlık altında son olarak belirtelim ki, TK m. 329’daki edinim yasağı, 

ortaklığın, esas/çıkarılmış sermayesinin bir ünitesi niteliğindeki kendi payını 

doğrudan edinimini kapsadığı gibi, özellikle yavru ortaklık aracılığıyla, dolaylı 

                                                 
426  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 844. 
427  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 11, III. 
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şekilde gerçekleştirilecek bir edinim de aynı yasağa tâbidir. Bu soruna aşağıda 

yeniden döneceğiz428.  

 

§ 12. Edinim Yasağının İstisnaları 

TK m. 329/I’de, ortaklığın kendi payını edinebileceği istisnai haller 6 bent 

şeklinde sayılmıştır. Bu hallerden biri olarak TK m. 329/I bent 5’teki “Hisse 

senetleri idare meclisi azaları, müdürler ve memurlar tarafından kendilerine bu 

sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış ise” düzenlemesi, payın 

ortaklıkça iktisabına değil salt rehnine ilişkin bir hüküm olduğundan, aşağıda payın 

rehnine ilişkin açıklamalarımız kapsamında ayrıca değerlendirilecek429, o nedenle 

burada yalnızca, TK m. 329/I’deki, payın mülkiyetinin ortaklığa geçişine izin verilen 

durumlar incelenecektir. 

 

I. Payların, Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Bir Karara Dayanılarak 

Edinilmesi (TK m. 329/I b. 1) 

Anonim ortaklık, çeşitli nedenlerden dolayı sermaye azaltımı yoluna gitmek 

ihtiyacı duyabilir, hatta bazen buna zorunlu da olabilir430. Gerçekten, sözgelimi 

ortaklığın elindeki sermayenin faaliyet konusu bakımından fazla gelmesi, dolayısıyla 

bir kısım sermayenin ortaklık malvarlığı içinde atıl kalması, bunun sonucunda da 

ortaklığın işletme finansmanı bakımından azami kârlılığı yakalayamama 

sakıncasıyla431 karşılaşılması durumunda, özellikle shareholder valuenün (pay 

sahipliği değeri)432 yüksek tutulması amacıyla sermayenin azaltılması bir ihtiyaç 

olarak ortaya çıkarken, TK m. 324/II’de düzenlenen olasılıkta ise bir zorunluluk 

oluşturur; çünkü bu son halde, ortaklığın zarar etmesiyle esas sermayenin üçte ikisi 

                                                 
428  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, II. 
429  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I. 
430  Anonim ortaklığı sermayesini azaltmaya iten nedenler hakkında bkz. Ünal M., “Anonim Şirketlerde Esas 

Sermaye Azaltımı”, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Turhan, Ankara 2006, s. 605 vd. 
431  Bu konuda bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, III. 
432  Kavram için bkz. yukarıda, İkinci Bölüm, § 4, I, 1, a. 



 

201 

karşılıksız kalırsa, genel kurulca ya sermayenin karşılıksız kalan kısmı tamamlanmak 

ya da geriye kalan sermayeyle iktifaya karar verilmek gerekir433, aksi halde şirket 

feshedilmiş sayılır.  

Görüldüğü üzere amacına bağlı olarak sermayenin azaltımı iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Kurucu sermaye azaltımı434 olarak adlandırılan birinci olasılıkta 

anonim ortaklık, esas/çıkarılmış sermayesinin bir kısmını pay sahiplerine geri 

dağıtma yoluna gitmekte, açıklayıcı sermaye azaltılması435 olarak anılan ikinci 

olasılıkta ise, zaten sermaye faaliyet zararı nedeniyle kaybedildiğinden, pay 

sahiplerine herhangi bir ödemede bulunulmamakta, yalnızca şirketin mali yapısı 

sağlığa kavuşturularak ana sözleşmedeki esas sermaye rakamı, ortaklığın gerçek 

malvarlığı durumuyla örtüşür hale getirilmektedir.  

Kural olarak anonim ortaklık, ister kurucu, isterse açıklayıcı nitelikte olsun, 

sermaye azaltımı yoluna gittiğinde, paylarını edinmek zorunda olmadığı, diğer bir 

deyişle, sermaye azaltımı için bir kısım payların itfası, azaltım işlemini 

gerçekleştirmekte yegâne seçeneği oluşturmadığı için, her sermaye azaltımı işleminin 

TK m. 329 kapsamında bir sonuç doğurması gerekli değildir. Sermaye azaltımını 

gerçekleştirmek amacıyla ortaklık, bazı payları itfa yerine, her bir payın itibari 

değerini düşürmek yoluna gidebilir, böylelikle esas sermaye azaltıldığı halde 

ortaklıktaki pay sayısı aynı kalır. Dolayısıyla bu olasılıkta, ortaklığın satın alarak 

karşılığını ödemesi gereken bir pay bulunmadığından, TK m. 329’un herhangi bir 

şekilde uygulama alanı bulması da söz konusu olmaz. Ne var ki anılan yöntemin 

uygulanabilmesinin öncelikli şartının, payların itibari değerinin, TK m. 399’un her 

bir pay için öngördüğü asgari itibari değerden yüksek olması ve azaltılması 

                                                 
433  Sermayenin 2/3’ünün kaybı olasılığında, yani ortaklığın faaliyeti sonucunda öz kaynakların azalmış olması 

durumunda geriye mutlaka 1/3 oranında sermayenin kalmış olması gerekmez; bazen zarar sonucu kaybolan 
sermaye 2/3’ten de fazla olabilir. Diğer bir deyişle, bu halde ortaklığın, kalan sermaye ile iktifaya karar 
verebilmesi için öz kaynakların, esas sermayenin 1/3’üne denk gelmesi şart değildir. Kalan kısım, kanunun 
aradığı asgari esas sermaye miktarının  üzerinde olduğu müddetçe ortaklık, kalan kısımla iktifaya karar 
verebilir (TK m. 272, 396/IV). O nedenle TK m. 324’teki “üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği” 
ifadesini, “kalan sermaye ile iktifaya” şeklinde anlamak gerekir. Bkz. Türk, Anonim Ortaklıkta Sermaye 
Kaybı ve Borca Batıklığın Hukukî Sonuçları, Nobel, Ankara 1999, s. 157. 

434  Kavram için bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.g.e., s. 779 N. 15; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 
759 N. 1419. 

435  Bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.g.e., s. 779 N. 16; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 759 N. 
1419. 
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düşünülen sermayeye göre yapılacak hesaplama ile de her bir payın itibari değerinin 

azaltılması sonucunda ulaşılan değerin hâlâ, kanunun aradığı asgari itibari değere eşit 

veya bunun üzerinde bulunmaya devam etmesi olduğu açıktır436. Somutlaştıralım: 

Esas sermayesi 100.000 YTL tutarındaki bir anonim ortaklıkta, her bir pay 1 kuruş 

itibari değerdeyse (dolayısıyla bu anonim ortaklığın toplam pay sayısı 

10.000.000’dur), bu durumda esas sermayenin azaltılması ya bazı payların itfası ile 

veya TK m. 400/II uyarınca, önce payların birleştirilmesi ve ardından birleştirilen 

(böylelikle sayıları azalan) payların itibari değerlerinin azaltılması suretiyle 

gerçekleştirilebilir. Çünkü verilen örnekte paylar, kanunun aradığı asgari itibari 

değere sahip olduğundan, TK m. 399/III uyarınca daha da indirilmesi, dolayısıyla 

sermaye azaltımının itibari değerin düşürülmesi yoluyla gerçekleştirilmesi mümkün 

olamaz. Bunun için öncelikle itibari değerin, paylar birleştirilmek suretiyle 

yükseltilmiş olması şarttır437.  

İşte, sermayenin azaltılması işlemi, payların itibari değerlerinin düşürülmesi 

değil de bazı payların itfası yoluyla gerçekleştirildiğinde, TK m. 329/I bent 1 hükmü 

uyarınca, ortaklığın bu payları edinmesi mümkündür438. Gerçi her ne kadar Arslanlı, 

sermaye azaltımı amacıyla payın ortaklıkça satın alınması sonrasında itfası zorunlu 

olduğundan, gerçekte burada bir temellükten söz edilemeyeceğini, aslında anonim 

ortaklık, iktisap ettiği paylarla birlikte pay sahipliği haklarını elde etmediği halde 

kanunun, payların satın alınma yoluyla itfasını TK m. 329’a tâbi tuttuğunu 

                                                 
436  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 190. 5274 sayılı kanunla TK m. 399’da yapılan değişiklikle getirilen yeni üçüncü 

fıkrada geçen “Şirketin müşkülleşmiş olan malî vaziyetinin ıslahı için hisse senetlerinin itibarî kıymeti en az 
bir Yeni Kuruşa kadar indirilebilir.” hükmü dolayısıyla artık hiçbir şekilde payın itibari değeri bir yeni 
kuruşun altına inemeyeceğinden, yazarın, maddenin önceki halinin zihinlerde bıraktığı izin etkisiyle olsa 
gerek, halihazır düzenleme gereğince de payların itibari değerlerinin bir yeni kuruşun altına indirilebileceği 
yönündeki ifadesi doğru değildir.  

437  Elbette burada sözü edilen durum, ortaklığın sermaye artırılması yoluna gitmek istememesi ve yalnızca 
sermayeyi azaltarak, zarar sonucu kalan sermaye ile iktifaya karar vermesi olasılığına ilişkindir. Doğaldır ki 
anonim ortaklığın, azalan sermayeyi tamamlamak suretiyle oluşan zararı gidermesi ve payların toplam 
itibari değerleriyle (dolayısıyla esas sermaye ile) gerçek malvarlığını örtüşür hale getirmesi de mümkündür 
(Bkz. TK. m. 324/II). 

438  Aslında TK’daki sermaye azaltımına ilişkin hükümlerde, payların geri alımı ve itfası yoluyla azaltım özel 
olarak düzenlenmemiştir. Bunun nedeni, mehaz İsviçre Borçlar Kanununda da sermaye azaltımına ilişkin 
hükümler arasında konuyu düzenleyen açık bir hükmün bulunmamasından kaynaklanmaktadır (Bkz. OR 
Art. 732-735). Oysa Alman hukukunda, AktG § 237-239’da, payların geri alımı ve itfası, sermaye 
azaltımına ilişkin hükümler arasında ayrıca ve özel olarak düzenleme altına alınmıştır. Bununla birlikte 
hukukumuzda payların geri alımı ve itfası yoluyla sermaye azaltımının TK m. 396-398’de ismen 
zikredilmemesi bir eksiklik olarak nitelendirilemeyeceği gibi TK m. 329/I bent 1’deki hüküm, sermaye 
azaltımının bu yöntemle de yapılabileceğini teyit etmesi bakımından anlamlıdır.  
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belirtmekteyse de439, bu yaklaşım isabetli görülemez440. TK m. 329’un uygulama 

alanı bulması bakımından payın hangi amaçla iktisap edildiğinin önemi yoktur. 

Buradaki kalkış noktası, payın ortaklıkça edinimiyle pay üzerindeki mülkiyet 

hakkının ortaklığa geçip geçmediğidir ki sermaye azaltımı işlemi sonucunda 

devralınan payların mülkiyeti, tıpkı diğer edinim hallerinde olduğu gibi, ortaklığa 

geçer. Nitekim anonim ortaklık payı, sermaye azaltımı işlemleri gereğince ortaklıkça 

edinilmekle birlikte ortadan kalkmaz; sermaye azaltımının tamamlanması, yani son 

olarak sermaye azaltımı işleminin ticaret siciline tescili ile birlikte (TK m. 390, 398/f. 

son) hukuk dünyasından silinir441. Dolayısıyla bu arada geçen zaman kesiti içinde 

yapısı herhangi bir değişikliğe uğramamış olan pay, ortaklık uhdesine katılmış 

durumdadır442.  

Sermaye azaltımı amacıyla payın ortaklıkça edinilmesinde ortaya çıkabilen 

ve giderilmesi için çareler düşünülmesi gereken temel sorun, pay sahipleri arasındaki 

eşit işlem ilkesinin ihlâl edilmesi tehlikesidir. Bunun dışında, payın edinimi 

karşılığında pay sahiplerine yapılacak ödemelerle ortaklık alacaklılarının teminatı 

niteliğindeki sermayenin zedelenmesi, diğer bir deyişle, sermayenin korunması 

ilkesine aykırı hareket edilmesi mümkün değildir443. Çünkü pay sahiplerine, sermaye 

azaltımı işlemi çerçevesinde ortaklığa iade ettikleri pay karşılığında bir ödemede 

bulunulabilmesi için, TK m. 396-398 hükümleri uyarınca, ilk aşamada, mahkemece 

tayin edilecek bilirkişilerin düzenleyeceği raporla sermaye azaltımı ardından kalacak 

aktiflerin bütün ortaklık borçlarını karşılayacak miktarda olduğunun tespiti gerektiği 

gibi, TK m. 397 kapsamında yönetim kurulu tarafından yapılacak ilân veya bildirim 

ardından, süresi içinde başvuran alacaklıların bütün haklarının ödenmiş veya teminat 

                                                 
439  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 135.  
440  Aslında bu tartışma yalnızca kuramsal bir önemi haizdir, pratik bakımdan farklı herhangi bir sonuç 

doğurmaz.  
441  Sermaye azaltımı işlemi de sonuçta bir ana sözleşme değişikliği olduğundan, her ana sözleşme 

değişikliğinde olduğu gibi burada da işlemin hükümlerini doğurması, değişikliğin ticaret siciline tescili ile 
birlikte gerçekleşir (TK m. 390). Başka bir anlatımla, sermaye azaltımının gerçekleşebilmesi ve payların 
hukuk hayatından silinmesi için, sermaye azaltımı için gerekli işlemlerin tamamlanması ardından azaltım 
kararının ticaret siciline tescili kurucu bir nitelik taşır. Dolayısıyla bu aşamadan önce anonim ortaklık 
payının yapısında, hukuken henüz hiçbir değişiklik oluşmuş değildir.  

442  Benzer şekilde Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 479 N. 837; Çeliktaş, a.g.e., s. 197-198. 
443  Bkz. ve karş. Çeliktaş, a.g.e., s. 196. 
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altına alınmış olması da şarttır444. Dolayısıyla ortaklığın sermaye azaltımı işlemi ile 

birlikte indirmeyi ve ardından pay sahiplerine dağıtmayı öngördüğü sermaye, artık 

hiçbir şekilde ortaklık alacaklılarının teminatı niteliğinde görülemez. O nedenle, 

sermaye azaltımı ile birlikte ortaklığa iade edilen payların karşılığında yapılan 

ödemenin, payın gerçek değerini aşıp aşmadığının, alacaklıların korunması ile 

herhangi bir ilgisi de yoktur445.  

Eşit işlem ilkesi çerçevesinden bakıldığında ise her bir somut uyuşmazlığın 

şartları kapsamında farklı değerlendirmeler yapılabileceği açıktır; zira eşit işlem 

ilkesi ile kastedilen pay sahipleri arasında mutlak bir eşitlik sağlanması değildir. 

Sermaye azaltımında eşit işlem ilkesine aykırılık bakımından sorun elbette, hangi 

payların satın alınarak itfa edileceği noktasında toplanır. Sermaye azaltımı ile ne 

kadarlık bir sermayenin azaltılacağına genel kurulun karar vereceği konusunda kuşku 

yoktur. Dolayısıyla itfa edilecek her bir pay için ödenecek bedeli belirleyecek olan da 

                                                 
444  Buna karşılık Tekinalp, TK m. 329/I bent 1 kapsamında ortaklığın itfa amacıyla edindiği paylarının 

bedellerinin kural olarak serbest yedeklerden veya bazen bu işlem için oluşturulan fonlardan ödeneceği, bu 
durumda sermaye azaltılmasına ilişkin koruyucu hükümlerin ya uygulanmayacağı veya duruma 
uyarlanacağı görüşündedir (Bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 480 N. 837). Ne var ki olması 
gereken hukuk bakımından savunulabilecek ve kanımızca çok da yerinde görülebilecek olan bu görüşün, 
TK’da pozitif bir dayanağı yoktur. Yazar bu görüşünü gerekçelendirmediğinden, Alman AktG § 237/III’ün 
etkisinde kalınarak böyle bir fikir ileri sürüldüğü akla gelebilir. Gerçekten AktG § 237/III’te, bedeli 
tamamen ödenmiş payların ortaklıkça itfa amacıyla edinilmesi durumunda, pay bedellerinin bilanço 
kârından veya diğer yedek akçelerden karşılanması kaydıyla, olağan sermaye azaltımına ilişkin hükümlerin 
(yani AktG § 222-228’in) artık uygulanmasının gerekmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir. Daha berrak 
bir söyleyişle bu olasılıkta, ortaklık alacaklılarını koruyucu düzenlemeye (AktG § 225), bu anlamda 
alacakların ödenmesi veya teminat altına alınması ve pay sahiplerine ödemede bulunulması için de yine 
kanunda belirlenen sürenin geçmesinin beklenmesi kuralına uyulmasına ihtiyaç olmaksızın paylar itfa ve 
karşılıkları ifa edilebilir.  
Ne var ki TK’daki sermaye azaltımına ilişkin hükümler arasında AktG § 237/III benzeri bir düzenleme 
bulunmadığından (Esasen TK’da, payın ortaklıkça edinimi ve itfasına ilişkin de açık bir düzenleme yoktur.) 
payın itfası yoluyla sermaye azaltımının, “kurucu sermaye azaltımı” niteliği taşıdığı her durumda, TK m. 
396-398 hükümlerine uyulması şarttır; dolayısıyla, itfa edilecek payların karşılıkları serbest yedek 
akçelerden karşılanıyor olsa bile, anılan düzenlemede öngörülen aşamalar aynen takip edilmek gerekir. 

445  Bu bakımdan Çeliktaş’ın, sermaye azaltımı amacıyla edinilen paylara borsada geçerli fiyattan daha yüksek 
bir fiyat ödenmesinin, sermayenin korunması hükümlerine ve eşitlik ilkesinin de ihlâline aykırı olduğunu 
söylemesi isabetsizdir (Bkz. Çeliktaş, a.g.e., s. 196). Gerçekten, sermaye azaltımı sırasında itfa edilen 
payların borsa değerinin üstündeki bir değerden alımının, TK m. 396-398 hükümlerine uyulduğu sürece 
hukuka aykırılık taşıdığından söz etmeye olanak kalmayacağı gibi, tek başına böyle bir işlem, eşit işlem 
ilkesine aykırılık da oluşturmaz. Çünkü eşit işlem ilkesinin ihlâl edilip edilmediğindeki hareket noktası, aynı 
şartları taşıyan pay sahiplerine, aynı şekilde muamelede bulunulup bulunulmadığı veya farklı bir muamele 
yapılmışsa, bunun haklı ve nesnel (objektif) bir nedene dayanıp dayanmadığıdır. Yazarın verdiği örnek 
kapsamında, şayet sermaye azaltımı işlemi gereğince payın geri alım değeri borsa değerinin üstünde 
belirlenmiş, sonrasında bu alım teklifi aynı şartlardaki tüm ortaklara yöneltilmiş, buna karşın, diyelim, bir 
kısım pay sahibi payını satmak istemeyip paylarını satma arzusu duyanların payları bu bedelden satın 
alınmışsa, artık burada eşit işlem ilkesine aykırı hareket edildiğinden söz edilemez.  
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genel kuruldur446. O nedenle, genel kurulun alacağı bu karar da, diğer tüm genel 

kurul kararları gibi denetime tâbidir.  

Hangi payların itfa edileceği sorununa gelince, herhalde bu konuda, ana 

sözleşmede bir hüküm varsa öncelikle bu düzenlemeye uyulması gerekeceği 

açıktır447. Ana sözleşmede bu yönde bir düzenleme yoksa, hangi payların itfaya tâbi 

tutulacağı genel kurul tarafından ve kararda, itfa konusu paylara açıkça işaret 

edilmek suretiyle belirtilmek gerekir448. Öte yandan, sermaye azaltımı sırasında 

paylarını ortaklığa satmak arzusu duyanlar arasında eşit işlem ilkesinin sağlıklı 

yürümesi bakımından itfa edilecek payların, sermaye azaltımı nedeniyle paylarını 

ortaklığa vermeyi kabul eden pay sahipleri arasında, kural olarak, oransallık ilkesine 

göre belirlenmesinin uygun olacağı düşünülebilir449. Bununla birlikte, hangi payların 

itfa edileceğinin nasıl belirleneceği konusunda tek ve kesin bir yöntem ileri sürülmesi 

de güçtür; her bir olayın şartları ışığında, uygulanacak yöntemin eşit işlem ilkesine 

uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekir. Bu kapsamda genel kurulun itfa 

edilecek payların belirlenmesine ilişkin kararının, TK m. 381 vd. hükümleri 

çerçevesinde denetime tâbi olduğu açıktır.  

 

II. Payların, Pay Sahiplerinin Sermaye Taahhüdü Dışındaki Borçlarının 

Ödenmesi Amacıyla Edinilmesi (TK m. 329/I b. 2) 

                                                 
446  Burada, payın itibari değerinin azaltılması suretiyle gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ile payın bir bedel 

karşılığı satın alınıp itfa edilmesi yoluyla yapılacak azaltımda, pay sahiplerine ödenecek bedelin de doğal 
olarak farklı şekilde belirleneceğine dikkati çekmek gerekir. İlk halde, yalnızca ana sözleşmedeki “esas 
sermaye” miktarı indirildiğinden, pay sahibine yapılacak geri ödeme de, payının itibari değerinin indirildiği 
tutar kadar olacaktır. Oysa ikinci durumda, pay itfa edildiği için tam karşılığı ödenmek gerekir; dolayısıyla, 
azaltım da salt esas sermaye kaleminde gerçekleşmez, aynı zamanda, payın karşılığının ödenmesinde 
kullanılan diğer malvarlığı unsurlarında da bir azalma olur.  

447  Doğan, Erwerb, s. 107; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 479 N. 837. Ne var ki bu son yazar, anılan 
yerde “Esas sözleşmede hangi payların itfa edileceği gösterilmemişse, kural olarak eşit işlem ilkesine 
uyulur. Esas sözleşmenin değiştirilmesi yolu ile itfa edilecek payların esas sözleşmeye konulması da 
mümkündür.” dedikten sonra, aynı eserin bir başka yerinde bu kez, “Bazı payların itfa edileceği esas 
sözleşmede öngörülebilir mi? Kanaatimce böyle bir hüküm ilk esas sözleşmede yer alsa bile bu hükmü TK 
m. 405, f. 1 ile bağdaştırmak mümkün değildir” beyanında bulunarak (Bkz. 761 N. 1423), önceki ifadesiyle 
uyumlu olmayan bir başka görüşe daha yer vermektedir. 

448  Ne var ki payların itfası yoluyla sermaye azaltımı TK’da zaten düzenlenmediğinden, kanunda bu konuya 
ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte bkz. Alman hukukunda, genel kurul kararında 
hangi payların itfa edileceğinin de açıkça yer alması gerektiğini belirten Lutter, a.g.e., § 237 N. 47. 

449  Bu yönde bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 760 N. 1423; Sevi, Pay Devri, s. 70; Çeliktaş, s. 197; 
ayrıca bkz. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.g.e., s. 786 N. 80. 
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Anonim ortaklık ile pay sahibi arasındaki yegâne borç ilişkisinin, pay 

sahibinin kuruluş veya sermaye artırımı sırasındaki sermaye taahhüdünden 

kaynaklanmayacağı açıktır. Pay sahibi de herhangi bir üçüncü kişi gibi, sözgelimi 

ortaklıkla akdettiği bir sözleşme gereğince, ortaklığa karşı işlediği bir haksız fiil 

uyarınca veya ortaklık aleyhine sebepsiz şekilde zenginleşme dolayısıyla ortaklığa 

borçlu durumda olabilir. Ortaklığın bu alacağı tahsil amacıyla, pay sahibinin tüm 

malvarlığı değerlerine, bu kapsamda pay sahibinin malvarlığı içindeki ortaklık 

paylarına da müracaat etmesi doğaldır. Bu halde, olağan yöntem olarak, payın cebri 

icra suretiyle satışı ardından edinilecek para ile ortaklık tatmin edilmiş, böylelikle 

alacağı karşılanmış olur. Anılan olasılıkta, yani payın cebri icra işlemleri 

çerçevesinde üçüncü kişiye satışı ve bu kişinin pay sahibi sıfatını kazanması 

durumunda, zaten ortaklığın herhangi bir şekilde kendi payını edinmesi işlemi 

gerçekleşmeyeceğinden, TK m. 329 kapsamında tartışılacak bir sorun da yoktur. 

Sorun, ortaklığın bu payları, cebri icra yolu sırasındaki satışta alacağına mahsuben 

veya henüz cebri icra yoluna başvurulmadan, sözgelimi bir sulh sözleşmesi gereğince 

ifa makamında devralmasının hangi şartlar altında mümkün olabileceğine ilişkindir. 

Çünkü anonim ortaklığın kendi payı, ortaklık alacağının tahsili bakımından herhangi 

bir diğer malvarlığı ile eşdeğerde görülemez, pay ortaklık uhdesinde bulunduğunda 

esasında içi boş bir hukukî çerçeve niteliğindedir450. O nedenle, ortaklığın pay 

sahibinden olan bir alacağına karşılık kendi paylarını devralması, esasında söz 

konusu alacaktan feragat etmekle çok benzer sonuçları doğurabilir.  

Buna karşın kanun koyucu, edinim yasağının istisnaları arasındaki TK m. 

329/I b. 2 gereğince ortaklığın bir alacağının ödenmesi amacıyla kendi payının 

iktisabına izin verirken, açık bir sınırlandırma olarak yalnızca, bu alacağın, sermaye 

taahhüdünden kaynaklanmaması şartını getirmiştir451. Elbette kanun koyucunun bu 

sınırlandırmasının haklılığında kuşku yoktur; eğer pay sahibinin, sermaye taahhüdü 

                                                 
450  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 3. 
451  Bununla birlikte Siegwart, kanunun bu açık ifadesine rağmen ortaklığın, pay sahibinin sermaye 

taahhüdünden kaynaklanan alacağını tahsil amacıyla ıskat prosedürünü işletmeyip cebri icra yoluna 
başvurması durumunda, yapılacak satışta kendi payını sermaye taahhüdünden kaynaklanan alacağına 
karşılık da devralabileceği görüşündedir (Bkz. Siegwart, a.g.e., Art. 659 N. 37). Oysa kanunun gerek lâfzi, 
gerekse amaca göre yorumu bu düşünceyi haklı göstermemektedir. Nitekim bu yönde bkz. Greuter, a.g.e., s. 
21. 
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dolayısıyla ortaklığa karşı olan borcu, bizzat aynı payın ifa makamında ortaklığa 

devredilmesi yoluyla ödenebilseydi, “sermayenin tedariki (sağlanması)” ilkesinin 

ihlâli için bundan daha kışkırtıcı bir yol düşünülemezdi. Böylece ortaklık 

alacaklılarının yegâne güvencesi niteliğindeki sermayenin belki de hiçbir zaman tam 

olarak tedarik edilememesi tehlikesiyle yüz yüze kalınabilirdi.  

Ne var ki ortaklık alacaklıları bakımından benzer sakıncalar (ki burada 

yalnızca sermayenin tedariki ilkesinin değil, ayrıca sermayenin iadesi yasağı 

ilkesinin ihlâli tehlikesinden söz etmek gerekecektir), payın, ortaklığın pay sahibine 

karşı haiz olduğu bir başka alacağının ödenmesi amacıyla, ifa makamında 

devralınması olasılığında da mevcuttur. Gerçekten, diyelim ortaklığın, henüz bedeli 

tamamen ödenmemiş bir payı, pay sahibinin sermaye taahhüdü dışındaki bir başka 

borcuna karşılık devralması durumunda, BK m. 116 gereğince, alacaklı ve borçlu 

sıfatı ortaklıkta buluştuğu için bakiye sermaye taahhüdünün ifası olanaksız hale 

geleceği, böylece sermayenin tamamlanması tehlikeye girebileceği gibi, ortaklık, 

bedeli tamamen ödenmiş bir payı, sermaye taahhüdü dışındaki bir başka alacağına 

karşılık devraldığında da, söz konusu pay ekonomik bakımdan ortaklık 

uhdesindeyken hiçbir değeri haiz olmadığından, örneğin payın elden çıkartılamaması 

veya edinim değerinden daha düşük bir bedelle satılması olasılığında ise ortaklık 

malvarlığında bir azalma gerçekleşmiş olacağı açıktır. Bu azalma şayet bağlı 

malvarlığı unsurlarına sirayet etmekteyse, o zaman sermayenin iadesi ilkesinin ihlâl 

edileceği kuşkusuzdur.  

Bununla birlikte Türk hukuk öğretisinde, TK m. 329/I b. 2’nin muvazaalı 

işlemlerle edinim yasağının dolanılmasına geniş bir kapı açabileceği isabetle tespit 

edilmesine karşın452, hükmün getiriliş amacı ve özellikle sermayenin tedariki ve 

korunması ilkeleri bakımından yapılması gerekli zorunlu bir yorumla, bu maddenin 

uygulama alanı bulabilmesinin başkaca sınırlandırmalara da ihtiyaç gösterdiği sorunu 

üzerinde durulmamıştır453.  

                                                 
452  Açıkça bu yönde bkz. Domaniç, a.g.e., s. 581; Özdamar, a.g.e., s. 195. 
453  Bkz. ve karş. Arslanlı, a.g.e., s. 135-136; Domaniç, a.g.e., s. 581; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 480 

N. 838; Çeliktaş, a.g.e., s. 198-200; Sevi, Pay Devri, s. 72 vd.. Bununla birlikte, Greuter’e atıfla, istisnanın, 
ortaklık için büyük bir zarar tehlikesinin savuşturulması için payın ediniminin gerekli olması durumunda 
uygulama alanı bulabileceğinden söz eden Doğan, Erwerb, s. 109-110. 
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Oysa TK m. 329/I’de kuralın, payın ortaklık tarafından edinilmesinin 

yasaklanması olarak belirlendiği dikkate alındığında, maddede sayılan istisnaların, 

yazılı olmayan bir hukuk kuralı olarak “dar ve mahalline maksur” yorumlanması 

gerektiği açıktır. Bu kapsamda ilkin ortaklığın, söz konusu istisna uyarınca bedeli 

tamamen ödenmemiş payları edinmesinin mümkün olmadığı söylenmelidir. 

Gerçekten, kanun koyucu TK m. 329/I b. 2’de, ortaklığın kendi payını edinimi 

bakımından, pay sahibine karşı haiz bulunduğu alacağın sermaye taahhüdünden 

doğmaması gerektiğini bir şart olarak belirlediğine göre, bu hükmün uygulanması 

yoluyla “sermayenin tedariki ilkesine” aykırı davranılmasını amaçlamadığını da 

ortaya koymuş durumdadır. Eğer ortaklık, henüz bedeli tamamen ödenmemiş bir 

payı, pay sahibinden olan (sermaye taahhüdü dışındaki) bir başka alacağı nedeniyle 

edinebilecek olursa, o zaman anılan bentte getirilen şartın pek bir anlamı da kalmaz.  

İkinci olarak ortaklık, pay sahibinden olan alacağına karşın payı devralmakta 

geniş bir hareket alanına sahip görülemez. Farklı bir anlatımla ortaklık, istediği her 

durumda, başkaca özel şart araması gerekmeksizin kendi payını, ifa makamında 

devralamaz. Esasen bu hükmün getiriliş amacı, ortaklığa, pay sahibinden olan 

alacağını tahsil zımnında, başkaca ciddi zararlara maruz kalmasının önlemek için bir 

kurtuluş çaresi sunabilmektir454. Somutlaştıralım: Anonim ortaklığın, alacağını tahsil 

için pay sahibinin paylarını haczettirip paraya çevirme işlemlerine başladığını 

düşünelim. Bu durumda, eğer cebri icra yoluyla satışta ileri sürülen teklif, pay 

bedelinin gerçek değeri karşısında çok düşükse, buna karşın ortaklık, bu payı daha 

yüksek bir bedelle tekrar satabilme imkânına sahip olduğunu düşünüyorsa ve pay 

sahibinin, söz konusu borcu karşılayabilecek haczi kabil bir başka malvarlığı da 

yoksa veya bunlara ulaşılması güçse, ortaklığı, satışa katılmaktan alıkoymak, ortaklık 

bakımından daha büyük zararların doğmasına neden olabilir. Sözgelimi ortaklık bu 

satışa katılamazsa, kendisine yalnızca satıştan elde edilen düşük bedel ödenecek, pay 

sahibinin başkaca bir malvarlığı değerine başvurma imkânı da kalmadığından, 

alacağının geri kalan kısmını elde etmesi bir daha mümkün olamayabilecek, 

dolayısıyla ortaklık, aradaki bu fark kadar zarara uğrayacaktır. Oysa böyle bir olayda 

ortaklığa, hacze konu payı alacağına mahsuben devralma ve ardından daha yüksek 
                                                 
454  Bu yönde bkz. Greuter, a.g.e., s. 21; Siegwart, a.g.e., Art. 659 N. 35; Burckhardt, a.g.e., s. 76. 
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bir bedelle yeniden ihraç edebilme olanağı sağlanırsa, pay sahibinden olan alacağının 

daha fazla bir kısmını tahsil etmiş, böylece uğraması muhtemel bir zarardan 

kaçınabilmiş olur. İşte TK m. 329/I b. 2, ortaklığın bu şekilde uğraması muhtemel 

zararlardan kurtulması için kendisine bir kurtuluş yolu tanımak için vardır. Yoksa, 

sözgelimi ortaklık zaten payı paraya çevirdiği sırada alacağını tam olarak 

karşılayabilecek ise, artık bu bent kapsamında bir edinimde bulunmak için kendisine 

izin vermeyi haklı kılacak ve hele hele, TK m. 329/I’deki sert yasak karşısında bu 

istisnayı geniş yorumlamayı mazur gösterecek bir gerekçe göremiyoruz. Bununla 

birlikte eklemek gerekir ki ortaklığın bu bent kapsamında bir edinimde 

bulunabilmesi için mutlaka payın cebri icra suretiyle satışı da zorunlu değildir455; 

pekâlâ ortaklığın bu aşamaya gelmeksizin de ciddi bir zarardan kaçınması için 

gerekli olması koşuluyla, alacağına karşılık kendi payını iktisabı mümkün ve 

geçerlidir. 

Nihayet üçüncü olarak üzerinde durulması gereken, ortaklığın bu bent 

kapsamında kendi payını edinirken, bağlı malvarlığı değerlerine dokunamayacağı 

hususudur456. Ortaklığın bu bent kapsamında kendi payını alacağına mahsuben 

devralabilmesi için kanunen bağlı malvarlığı unsurlarını karşılayan miktardaki bir 

malvarlığının zaten mevcut olması gerekir; aksi halde ortaklık alacaklılarının 

haklarını zedeleyici işlemlere imkân tanınmış olur. Esasen TK m. 329, TK m. 405 

karşısında özel hüküm niteliği taşımadığından, diğer bir deyişle, ortaklığın kendi 

payını edinebilmesi imkânı, sermayenin iadesi yasağı ilkesine bir istisna 

oluşturmadığından, payın ortaklıkça edinimi halleriyle birlikte, alacaklıların 

güvencesi niteliğindeki sermayenin pay sahiplerine iadesi sağlanamaz457. 

Bu hüküm kapsamında gündeme gelen ve Türk öğretisinde hemen hemen 

bütün yazarların üzerinde görüş açıklamasında bulundukları konu, tasfiye halindeki 

bir anonim ortaklığın, kendi paylarını edinebilip edinemeyeceğidir. Anılan 

                                                 
455  Bu yönde bkz. Siegwart, a.g.e., Art. 659 N. 35; Arslanlı, a.g.e., s. 135; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 

480 N. 838. Karş. von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 179.  
456  Greuter, a.g.e., s. 21. Türk hukukunda maddeyi açıklayan yazarların hemen hiçbiri ise bu soruna 

değinmemektedir.  
457  Bu konuda bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 13, I. 
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tartışmaya neden olan ise Yargıtay’ın 1964 yılında verdiği bir karardır458. 

Uyuşmazlık konusu olayda tasfiye halindeki anonim ortaklığın payının, TK m. 329/I 

b. 2 kapsamında edinilememesine Yargıtay gerekçe olarak, ortaklığın paylarının 

borsa kotuna alınmasına rağmen fiilen işlem görmemesini ve tasfiye haline girildiği 

için de piyasa değerinin tespit edilemeyeceğini göstermiştir. Daha berrak bir 

söyleyişle Yargıtay’ın anılan olayda TK m. 329/I b. 2’in uygulanması bakımından 

kaygı duyduğu tek husus, söz konusu payların piyasa değerinin tespit edilmesinin 

olanaksızlığıdır.  

Bir düşünceye göre, Yargıtay’ın, somut uyuşmazlıkta vardığı sonuç doğrudur, 

ancak gerekçe isabetsizdir. Bu düşünce uyarınca, tasfiye halindeki bir anonim 

ortaklığın payının TK m. 329/I b. 2 kapsamında ortaklık tarafından iktisabın 

önündeki engeli, bu payların piyasa değerinin bulunamamasında değil, söz konusu 

işlemin tasfiye amacıyla bağdaştırılamazlığında aramak gerekir. Anonim ortaklığın 

tasfiye haline girmesi ile birlikte medeni haklardan yararlanma ehliyeti tasfiye 

amacıyla sınırlanır. Bundan sonra, ortaklığın pay sahibinden olan alacağının yalnızca 

nakit olarak tahsili gerekir; çünkü TK m. 329/II hükmüne göre, iktisap edilen 

payların ilk fırsatta tekrar elden çıkarılması şarttır. Oysa tasfiye halinde payın tekrar 

elden çıkarılması mümkün olmayacağından, işlem, medeni haklardan yararlanma 

ehliyeti dışında kalacağı gibi, anılan işleme izin vermekle tasfiye sonuçlanmadan pay 

sahiplerine herhangi bir ödeme yapılamayacağı yolundaki hükmün (TK m. 447) de 

dolanılmasına imkân tanınmış olur459. 

Buna karşılık öğretide savunulan bir diğer görüşe göre ise mücerret tasfiye 

halinin TK m. 329/I b. 2 hükmünün uygulanmasını engelleyeceği düşüncesi isabetli 

                                                 
458  Yargıtay TD’nin 06.01.1964 tarih ve 2851 E. ve 93 K. sayılı kararı: “....davalı Fazilet’in ... liralık borcuna 

karşılık verilen Esnaf Kredi Bankasının hisse senetlerinin, borsa komiserliğinin 30.4.1962 tarihli yazısına 
göre, borsa kotuna alınıp üzerinden üç seneden fazla zaman geçmesine rağmen hiçbir muamele yapılmamış 
ve Esnaf Kredi Bankası da halen tasfiye haline girmiş olması sebebiyle piyasa değerinin tespitinin mümkün 
olmadığı anlaşılmış olduğundan, bu hisse senetleri ile Esnaf Kredi Bankasının alacağının ödenmesi 
maksadının tahakkukunun mümkün olmaması sebebile 329uncu madde hükmünce bu hisse senetlerinin 
Esnaf Kredi Bankası alacağına karşı devir alınması akdi de hükümsüz olduğundan .....” (Karar metni için 
bkz. Eriş, 936.) 

459  İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 277 dpn. 10. Yine tasfiye aşamasındaki bir anonim ortaklığın kendi 
paylarını TK m. 329/I b. 2 kapsamında iktisabının tasfiye amacıyla bağdaşmayacağı için geçersizlik 
yaptırımıyla karşılaşacağı görüşünde bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 480 N. 838; Sevi, Payın 
Devri, s. 74; Çeliktaş, s. 200.  
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görülemez460. Ortaklığın tescilinden önce payların devrini yasaklayan TK m. 302’ye 

paralel bir düzenleme kanunda, ortaklığın tasfiye haline yönelik olarak 

getirilmemiştir, dolayısıyla tasfiye halindeki bir ortaklığın da TK m. 329/I b. 2 

uyarınca kendi paylarını edinmesine hukuken bir engel yoktur. Tasfiyeye girmiş 

olsun ya da olmasın, bir ortaklığın paylarını edinebilmesi, bunun işletme konusuna 

dahil olmasına değil, aksine, konu dışı bulunmasına dayanmaktadır. Ortaklığın kendi 

payını almasının işletme konusu içerisinde olması durumunda, zaten TK m. 329/I b. 

2’ye ihtiyaç yoktur; çünkü bu halde, TK m. 329/I b. 4 hükmü yeterlidir. Eğer 

ortaklığın tasfiyeye girmiş olması nedeniyle TK m. 329/I b. 2’nin uygulanması 

reddedilirse, pay sahibi, ortaklığın alacağına mahsuben payları ortaklığa değil, bir 

üçüncü kişiye devredebilecek, bu durumda, devre konu paylar için devralana 

tasfiyeden düşen payı ödemek zorunda kalacak olan ortaklık, borçlu pay sahibinden 

belki de hiçbir şey alamayacaktır. Yine bu düşünceye göre, kendi paylarını alıp 

satmak gibi işlemlerin işletme konusu içinde bulunmadığı anonim ortaklıklar bile, 

tasfiyeye girdiklerinde, bir dereceye kadar, kendi paylarını ivaz karşılığında 

edinebilecek hale gelirler. Tasfiyenin bir amacı, ortaklık paylarına isabet edecek 

sermaye ve tasfiye kârının ortaklara iadesi ve payların yok edilmesidir. Bu bakımdan, 

ortağında bulunan alacağını bu ortağa düşecek sermaye ve tasfiye kârı borcu ile takas 

etme hakkını haiz bulunduğu açık olan anonim ortaklığı tasfiye nedeniyle bu haktan 

mahrum etmek, ortaklık ve çevresinin aleyhine bir durum oluşturmaktan başka bir 

sonuç doğurmaz. Öte yandan, tasfiye halindeki ortaklığın kendisine borçlu olan bir 

pay sahibinden devralacağı payları başkalarına da devredemeyeceği gerekçesi de 

yerinde görülemez; çünkü tasfiye halindeki bir ortaklığın, uhdesindeki kendi payını 

bir başkasına devretmesine engel herhangi bir hüküm yoktur. Kaldı ki tasfiye, 

ortaklığın sermayesini azaltmak, hatta sıfıra indirmek amacını güttüğünden, böyle bir 

devre ihtiyaç da bulunmamaktadır. 

Aslında tüm bu tartışmaların doğumuna neden olan Yargıtay kararına 

yansıyan ve ardından bu kararı eleştirenlerin düşüncelerine de egemen olan endişeler 

yerindedir. Sorun şudur: Eğer ortaklığın eline, TK m. 329/I b. 2 hükmü ile herhangi 

bir sınırlama öngörmeksizin, pay sahibinden olan alacağı karşılığında payı 
                                                 
460  Bu düşüncede bkz. Domaniç, a.g.e., s. 581-582. 
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devralarak borcu sona erdirebilme imkânı verilirse, hem diğer pay sahipleri, hem de 

ortaklık alacaklıları aleyhine zarar doğurucu işlemler yapılabilmesi için gerekli tüm 

donanım sağlanmış olur. İşte bu haklı endişeyledir ki hüküm en azından bir açıdan 

sınırlandırılmak ve tasfiye halindeyken, tasfiye amacıyla bağdaşmayacağı 

düşüncesiyle, payın bu bent kapsamında devralınmasına izin verilmemeye 

çalışılmaktadır. 

Ancak Yargıtay’ın kararına ve bu kararı eleştirenlerin düşüncelerine yansıyan 

endişeyi giderici bir çözüm üretmek amacıyla ileri sürülen gerekçe ve 

sınırlandırmalar ise yerinde değildir. Her şeyden önce, Yargıtay’ın kararında 

değindiği, tasfiye halindeki bir anonim ortaklık payının değerinin belirlenmesinin 

mümkün olmadığı, o nedenle TK m. 329/I b. 2’nin uygulama alanı bulamayacağı 

düşüncesi isabetsizdir. Bir anonim ortaklık payının borsaya kayıtlı olmadığı her 

durumda, değerinin belirlenmesinde zaten güçlük yaşanması doğaldır; ancak bu 

güçlük, payın bir değerinin bulunmadığı veya paya bir değer biçilemeyeceği 

anlamına gelmez. Tasfiye halindeki bir anonim ortaklık payının da bir değerinin 

bulunduğu kuşkusuzdur, bunun nasıl belirleneceği ise payın ortaklıkça ediniminden 

apayrı bir sorundur. Yargıtay’ın bu isabetsiz gerekçesine karşın ileri sürülen, tasfiye 

halindeki bir ortaklığın kendi paylarını edinemeyeceği, çünkü bu işlemin tasfiye 

amacıyla bağdaşmayacağı düşüncesi de isabet taşımamaktadır. Domaniç’in yukarıda 

özeti yapılan görüşlerinde haklı olarak değindiği üzere, anonim ortaklığın tasfiye 

halindeyken kendi paylarını edinemeyeceğine ilişkin hiçbir yasaklama bulunmadığı 

gibi, tasfiye halindeki bir anonim ortaklığın, devraldığı payı elinden çıkartmasının 

güç olabileceği kabulü de böyle bir sınırlandırmayı haklı kılmaz. Tasfiye halindeki 

bir anonim ortaklık payının, olağan zamandakine kıyasla, alıcı bulmasının çok daha 

güç olacağı elbette doğrudur; ama ortada bir imkânsızlık yoktur. Kaldı ki sadece 

tasfiye halindeki değil, olağan faaliyetine devam eden bir anonim ortaklık payının da, 

özellikle bir kapalı anonim ortaklık söz konusu ise, devredilebilirliği çoğu zaman 

güçtür, ancak bu güçlük nedeniyle payın edinimine yeni bir sınırlandırma daha 

getirilmesi düşünülemez.  

Öte yandan, tasfiye halindeki bir anonim ortaklıkta da, payın TK m. 329/I b. 

2 kapsamında edinimi sayesinde ortaklık, uğraması muhtemel daha büyük bir 
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zarardan kurtulma imkânını elde edebilir. Şayet tasfiyeye giden anonim ortaklık, 

borçlarını kapattığı durumda geriye pay sahiplerine dağıtılabilecek bir bakiye 

bırakacak malvarlığına sahipse ve ortaklık, pay sahibinden, diyelim başkaca bir 

malvarlığı bulunmadığı için alacağını tahsil edemeyecek durumdaysa ve pay 

sahibinin payının cebri icra yoluyla bir üçüncü kişiye satışından elde edilebilecek 

meblâğın, payın gerçek değerine göre çok daha düşük kalacağı göz önünde 

tutulduğunda, payın cebri icra yoluyla satışında bir üçüncü kişiye bırakılması değil 

de, alacağa mahsuben ortaklık tarafından devralınması, ortaklığın daha fazla zarara 

uğramasını engelleyebilir. Esasen her ne kadar cebri icra yoluyla bir üçüncü kişi payı 

devraldığında, bu satış parasıyla ortaklığa borçlu olan pay sahibinin borcunun bir 

kısmı kapatılabilecekse de, payın gerçek değeri ile cebri icra yoluyla satışındaki 

düşük değer arasındaki bedel de yine ortaklık bakımından bir zarar daha 

oluşturacaktır. Çünkü sonuçta payı satın alan kişi ortaklığa bir bağışlamada 

bulunuyor değildir, diğer herhangi bir pay sahibi gibi tasfiye bakiyesine katılma 

hakkını o da elde etmektedir; üstelik payın gerçek değerinin altında bir bedel 

ödeyerek.  

Oysa buradaki sorun ve yukarıda anılan karara konu endişe, TK m. 329/I b. 

2’nin uygulama alanı bulması için gerekli şartların doğru tespiti ile kendiliğinden 

çözüme kavuşmaktadır. Yukarıda ayrıntısıyla açıkladığımız üzere, TK m. 329/I b. 2 

kapsamında yalnızca bedeli tamamen ödenmiş paylar, bağlı olmayan malvarlığı 

unsularına dayalı şekilde ve ancak ortaklık bakımından ciddi bir zarar tehlikesini 

önlemek için gerekli olduğu durumda edinilebilir461. Nitekim Yargıtay’ın yukarıda 

anılan kararındaki asıl endişe de, böyle bir ciddi zarar tehlikesini önlemek için 

gerekli olmadığı halde, bazı pay sahiplerinin, ortaklığa karşı olan borçlarından TK m. 

329/I b. 2 gereğince kurtulmaya çalışmalarını engellemekti462.  

İşte TK m. 329/I b. 2’nin öngörülme amacı ışığında yapılacak bir yorumla, 

maddenin uygulanma şartları isabetli şekilde tespit edildiğinde, taşlar yerine 

                                                 
461  Burada, TK m. 329/I b. 2’nin Alman hukukundaki muadili AktG § 71/I b. 1’in uygulanması bakımından 

kanunda, yukarıda açıkladığımız şartların varlığının arandığını hatırlatalım (Bkz. AktG § 71/I b. 1 ve 71/II). 
462  Dolayısıyla, Yargıtay’ın kararına konu olan olayda böyle bir ciddi zarar tehlikesi bulunmadığından, TK m. 

329/I b. 2 kapsamına giren bir edinim halinden söz edilemezdi. O nedenle, olaydaki pay edinim işleminin 
geçersizliğine gerekçe olarak bunu göstermek gerekirdi. 
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oturmakta ve böylece, tasfiye halindeki bir anonim ortaklığın paylarına değer 

biçilemeyeceği veya tasfiyeye girmiş ortaklığın paylarını edinmesinin tasfiye 

gayesiyle örtüşmeyeceği gibi gereksiz çareler aramaya da ihtiyaç kalmamaktadır.  

 

III. Payların, Bir Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması 

Sonucunda Ortaklığa Geçmesi (TK m. 329/I b. 3) 

Anonim ortaklığın bir işletme veya malvarlığını devralması yanında (BK m. 

179), anonim ortaklığın bir diğer ticaret ortaklığıyla463 “devralma yoluyla 

birleşmesi”464 (TK m. 146 vd., 451) gibi durumlar bu bendin uygulama alanı içinde 

kendisine yer bulur. Buna göre, devralınan malvarlığı veya işletme ya da birleşmede 

katılan ortaklık malvarlığı içinde bünyesinde birleşilen anonim ortaklığın payları da 

bulunmaktaysa, TK m. 329/I b. 3 gereğince devralan ortaklık, bu kendi paylarını 

edinme imkânına sahiptir. Hükmün getiriliş amacı, anonim ortaklığı, bir başka 

ortaklıkla birleşirken veya işletme ya da malvarlığını devralırken, devralınan 

malvarlığı içinde bulunan kendi paylarını, bu işlemden önce ayrıştırılması 

zorunluluğu ile karşı karşıya bırakarak devralmayı güçleştirmenin engellenmesidir. 

Gerçekten, eğer bu madde kapsamında bir edinim izni getirilmemiş olsaydı, anonim 

ortaklığın, içinde kendi paylarının bulunduğu malvarlığını devralabilmesi için 

öncelikle bu payların devralınacak malvarlığından ayrıştırılması gerekecekti. Doğal 

olarak bu işlem zaman alacağı için devralma gecikebileceği gibi, bir an evvel elden 

çıkarma uğraşısı, payları, değerinin altında satmak zorunda ve böylece devredeni 

zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilecekti. Gerçi bu bent kapsamında 

edinilen paylar da sonuçta TK m. 329/II gereğince, ilk fırsatta elden çıkarılmak 

zorundadır. Ne var ki bu zorunluluğa karşın devralma veya birleşme başarıyla 

                                                 
463  TK m. 147’deki, iki ticaret ortaklığının birleşebilmesi için nev’ilerinin aynı olması zorunluluğu nedeniyle, 

bir anonim ortaklık, ancak bir başka anonim ortaklık veya sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkla 
birleşebileceğinden, TK m. 329/I b. 3’ün uygulama alanı bakımından ticaret ortaklıklarının birleşmesinden 
kasıt da yalnız bu iki tür ortaklığın anonim ortaklığa katılması suretiyle birleşmesidir.  

464  Esasen iki anonim ortaklığın yeni bir ortaklıkta, diğer bir deyişle yeni kuruluş yoluyla birleşmesi 
durumunda, bünyesinde birleştikleri anonim ortaklığın paylarına daha önceden beri sahip olabilmeleri 
düşünülemeyeceğinden TK m. 329’un bu olasılıkta uygulanabileceğinden söz etmek zaten mantıksal açıdan 
mümkün değildir. 
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tamamlanmış olacağı gibi herhalde maddedeki “ilk fırsat” deyimi, ortaklığın payı 

değerinin altında satma zorunluluğu olarak algılanamaz.  

Bununla birlikte ortaklığın miras yoluyla bir malvarlığını iktisabı sırasında da 

kendi paylarını edinmesi mümkün olabilir. Aslında bu olasılıkta, ortaklık lehine 

yapılan vasiyet veya mirasçı naspı işleminde, miras bırakan tarafından ayrıca bir 

koşul veya yükleme (MK m. 515) öngörülmemişse ve payların bedeli de tamamen 

ödenmiş durumdaysa, zaten ivazsız bir edinim söz konusudur ve bu edinim, TK m. 

329/I b. 6 şemsiyesi altında kendisine yer bulur465. Buna karşılık, şayet payların 

bedeli tamamen ödenmiş değilse, böyle bir edinim TK m. 329/I b. 6 gereğince 

gerçekleştirilemeyeceği halde, çözüm, TK m. 329/I b. 3’te aranmak gerekecektir466.  

Öte yandan, her ne kadar öğretide TK m. 279/4 kapsamında bir işletmenin 

devralınması olasılığında467 da bu bendin uygulanabileceğinden söz edenler 

bulunmaktaysa da, bu yaklaşımın doğru olmadığı açıktır. TK m. 279/4, anonim 

ortaklığın kuruluşuna ilişkin bir hükümdür. Henüz kurulmamış bir ortaklığın 

kuruluşla birlikte devralacağı bir işletmenin malvarlığı içinde, ortaklığın kendi 

paylarının da bulunabilecek olması mantıken mümkün değildir.  

Anonim ortaklığın TK m. 329/I b. 3 kapsamında hangi orandaki payını 

edinebileceği konusunda kanunda bir sınırlandırma yoktur. Bu bakımdan devralınan 

malvarlığı içindeki payların, devralan ortaklığın sermayesinin çoğunluk paylarını 

oluşturması dahi, en azından kuramsal açıdan, mümkündür468. Bununla birlikte, 

                                                 
465  Lutter, a.g.e., § 71 N. 39; Doğan, Erwerb, s. 112. 
466  Ne var ki bedeli tamamen ödenmemiş payın bu bent kapsamında edinilebilecek olması, yapılacak edinim 

işlemiyle bağlı malvarlığı değerlerine de dokunulabileceği anlamına gelmez. Aşağıda ayrıca 
değerlendirileceği üzere, Türk hukuku bakımından TK m. 329, TK m. 405 karşısında özel hüküm niteliği 
taşımadığından, ister bir işletme veya malvarlığının bir sözleşme gereğince, isterse miras yoluyla 
devralınması söz konusu olsun, sonuçta hiçbir şekilde bu edinim işleminin kanunen bağlı malvarlığı 
unsurlarına dayalı şekilde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.  

467  Bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 481 N. 839; Çeliktaş, s. 200. 
468  Karş. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279. Yazar, bu bent kapsamında gerçekleştirilecek edinimlerin 

makul sınırlar içinde olması gerektiğini belirttikten sonra, “örneğin devralınan işletme, devralan anonim 
ortaklığın genel kurulunda çoğunluğu sağlayacak oranda payına sahipse, böyle bir devir TTK m. 329 
yasağı içine girer.” diyerek, çoğunluğa sahip payın edinilemeyeceği yönünde bir sınırlandırma 
getirmektedir. Oysa bu konuda, mali yönden yapılması gerekli zorunlu bir sınırlandırma ve bendin, amacına 
aykırı şekilde kullanılmasının engellenmesi için MK m. 2 kapsamında gerçekleştirilecek bir denetim 
dışında, böyle bir oransal sınırlandırma getirilmesinin pozitif bir temeli yoktur.  
Aslında mali bakımdan ise, gerçekleştirilecek edinim sonucunda ortaklığın bağlı malvarlığı değerlerinin 
halen dokunulmaksızın mevcut kalması zorunluluğu (TK m. 405-sermayenin iadesi yasağı) her halukârda 
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devralma işlemlerinin, her durumda hükmün amacı dışında kullanılmasının 

engellenmesi yönünde bir denetime tâbi tutulması gerektiği de açıktır. Sözgelimi, 

paylarını ortaklığa satmak arzusundaki bir ortağın paylarının doğrudan alımı TK m. 

329 kapsamına gireceği için, böyle bir işlem yerine payların içinde bulunduğu bir 

işletmenin devralınarak arzu edilen hedefe ulaşılmaya çalışılması durumunda, bu tür 

bir devralma edinim yasağının dolanılması anlamına geleceğinden işlem, TK m. 

329/I b. 3 kapsamında ve geçerli olarak nitelendirilemez. 

 

IV. Payların Ortaklık Konusu Gereğince Edinimi (TK m. 329/I b. 4) 

Anonim ortaklığın iştigal konusunun menkul kıymet alım-satımı olması 

durumunda ortaklık, bir başka ortaklığın payları yanında bizzat kendi paylarını da 

satın alabilir. Kanun koyucunun incelenen hükümle ulaşmak istediği hedef, bu tür 

ortaklıkların faaliyetlerinin, TK m. 329’daki edinim yasağı nedeniyle kesintiye 

uğramasının önüne geçmektir. Gerçekten, sözgelimi bir banka anonim ortaklığı veya 

aracı kurum müşterisinin, kendisi için bu ortaklıkların paylarının satın alınması 

yönündeki bir talebine karşın ortaklığın, böyle bir işlemi yerine getiremeyeceği, 

çünkü kendi paylarını satın almada aracılıkta bulunamayacağı yanıtını vermesi, 

müşteri bakımından anlaşılabilir bir durum olamaz ve böyle bir yanıt verme 

zorunluluğu, doğal olarak, bankanın veya aracı kurumun faaliyetinin güçleşmesine 

neden olur469. İşte TK m. 329/I b. 4, bu güçlüğü ortadan kaldırmak ve ortaklığın 

faaliyetinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak amacını gütmektedir.  

Anonim ortaklığın bu bent kapsamında bir edinimde bulunabilmesi için ana 

sözleşmesinde yazılı faaliyet konusunun pay alım-satımını içermesi gerektiği 

kuşkusuzdur. Nitekim madde metninde de bu husus, pay alım-satımının “esas 

mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden” olması şeklinde açıkça 

ifadesini bulmuştur. Bu durumda yanıtı aranması gereken soru, ortaklığın bu bent 

                                                                                                                                          
devam ettiğinden, ortaklığın bu şekilde devraldığı bir işletme içindeki kendi paylarının, sermayenin 
çoğunluğuna sahip olması, pek gündeme gelebilecek bir olasılık değildir. 

469  Benzer şekilde bu ortaklıkların, verdikleri kredi karşılığında kendi paylarını rehin alamamaları da aynı 
güçlüğü beraberinde getireceğinden, TK m. 329/I b. 4’te, rehin alma yasağına da bir istisna tanınmıştır. Şu 
var ki ortaklığın kendi payını rehnalması sorunu aşağıda ayrıca inceleme konusu edileceğinden, burada 
payın rehni konusu hakkında ayrıntılı değerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.  
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kapsamında bir edinim gerçekleştirebilmesi için, salt ana sözleşmesindeki faaliyet 

konusu maddesinde pay alım-satımına işaret eden bir ifadenin bulunmasının yeterli 

olup olmayacağıdır. Türk hukuku bakımından bu sorunun yanıtını ararken, ortaklığın 

hak ehliyetinin sınırlarının belirlendiği TK m. 137’nin de TK m. 329 ile birlikte 

değerlendirilmesi gerektiği açıktır.  

Öğretide İmregün, ticaret ortaklıklarının, dolayısıyla bu kapsamda anonim 

ortaklığın da TK m. 137 uyarınca ana sözleşmelerinde gösterilen konu dışında hak 

ehliyetini haiz olmadığını belirttikten sonra, ortaklık sözleşmesinde “pay senetleri 

iktisap edilebileceği” yönünde bir hüküm bulunmadığı durumlarda ortaklığın, değil 

kendi paylarını, bir başka ortaklık paylarını dahi edinemeyeceğini ileri sürmektedir. 

Yazara göre, ortaklığın pay senedi edinebilmesi, ana sözleşmesindeki konu 

maddesinde bu yolda bir kayıt olması ile mümkündür ve ancak bu takdirde TK m. 

329’daki yasaklamanın, yani ortaklığın kendi paylarını edinemeyeceği hükmünün 

getirilmesi bir anlam taşır. Ne var ki pay alım-satım işleminin ortaklığın konusuna 

girmesi TK m. 329/I’deki ana kurala istisna olarak öngörülürse, TK m. 329 

gereksizleşir. O nedenle ortaklığın kendi payını edinimi yasağına getirilen bu istisna, 

kuralın uygulanmasını ortadan kaldırabilecek niteliktedir470. 

Görüldüğü üzere yazarın bu görüşü karşısında, yukarıda işaret ettiğimiz, 

ortaklığın TK m. 329/I b. 4 kapsamında bir edinim gerçekleştirebilmesi için salt ana 

sözleşmesindeki faaliyet konusu maddesinde pay alım-satımına işaret eden bir 

ifadenin bulunmasının yeterli olup olmayacağı sorunu yanında bir başka soruna daha 

çözüm aramak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır: Acaba ortaklık, ana sözleşmesinde 

pay ediniminde bulunabileceği yönünde bir kayda sahip değilse, İmregün’ün iddia 

ettiği gibi, kendi payı yanında, diğer bir ortaklık payını dahi edinemeyecek, 

dolayısıyla diyelim bir alacağına mahsuben bir başka ortaklık payını devralmak ya da 

alacağını güvence altına almak için diğer bir ortaklığın paylarını rehin almak 

imkânından yoksun mu kalacaktır? Bu soruya tereddütsüz şekilde hayır yanıtı 

vermek gerekir.  

                                                 
470  Bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 278. Yazarı takiben, ana sözleşmesinde yazılı konu maddesinde, 

“pay senetleri üzerinde hukukî işlem yapma”nın yer almadığı bir anonim ortaklığın, bir başka ortaklığa ait 
pay senetlerini alamayacağı görüşünde bkz. Özdamar, a.g.e., s. 201. 
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Bir kere bir anonim ortaklığın, ana sözleşmesindeki konu maddesi içerisinde 

yazılı değil diye bir başka anonim ortaklık paylarını dahi edinemeyeceği görüşünün, 

TK m. 137’nin hem lâfzıyla, hem de öngörülme amacıyla hiçbir şekilde örtüştürülme 

imkânı yoktur. TK m. 137’de, bir ticaret ortaklığının ancak işletme konusu çevresi 

içinde kalmak kaydıyla faaliyette bulunabileceği sınırlandırması getirilirken, 

ortaklığın faaliyet konusunu gerçekleştirmek için gerekli, sözgelimi, hangi 

sözleşmeleri akdedebileceği, bu sözleşmeler karşılığında ne tür ödemeler (nakit veya 

ayın) veya ne gibi teminatlar (kişisel veya aynî) kabul edebileceği vb. yönlerden de 

ayrıca ana sözleşmede yazılacak işlem türleriyle ilgili bir sınırlandırmaya tâbi 

tutulmamıştır; ortaklığın faaliyet konusunu ilgilendiren her türlü işlem, konu 

içindedir ve ortaklıkça yapılması mümkün ve geçerlidir. Bu bağlamda ortaklığın, 

akdettiği bir sözleşme karşılığında doğan alacağının ifasını, mutlaka nakit olarak 

kabul etmesi gerekmez471, borçluya veya bir üçüncü kişiye ait taşınır, taşınmaz, 

ortaklık ya da alacak hakkı gibi herhangi bir diğer malvarlığı değerini devralmak 

suretiyle alacağın tahsili de mümkündür ve bunun için ayrıca ana sözleşmede yer 

alacak bir kayda ihtiyaç da bulunmamaktadır. O nedenle ortaklığın, diyelim bir 

kimseden olan alacağı karşılığında nakit yerine ifa makamında bir başka anonim 

ortaklık paylarını devralması, salt “ödeme şekli”ne ilişkin bir işlem olarak her 

durumda faaliyet konusu içerisinde değerlendirilmek gerekir472,473.  

Öte yandan, Yargıtay’ın ultra vires kuralını haklı olarak yumuşatarak, 

yalnızca doğrudan işletme konusu içindeki işlemlerin değil, işletmenin ticarî 

faaliyetlerini kolaylaştıran ticari iş ve ticari sözleşmelerin de işletme konusu içinde 

                                                 
471  Anılan görüş kapsamında ortaklığın nakit kabulünde bulunabilmesi için bile ayrıca bunun ana sözleşmede 

yazılı olmasını beklemek gerekir ki bunun ne denli yersiz bir yaklaşım olacağı tartışmaya ihtiyaç duymaz. 
472  Esasen bu tür bir işlemin yapılması çoğu halde ortaklık bakımından önemli bir ihtiyaç da oluşturur. Örneğin 

ortaklığın, borçlusunun malvarlığındaki bazı değerli hisse senetlerini haczettirmesi ardından cebri icra 
yoluyla satışı sırasında, payların gerçek değerinin çok altında olarak bir üçüncü kişiye satışı gündeme 
gelebilir. Bu olasılıkta, eğer borçlunun haczi kabil başkaca bir malvarlığı değeri de bulunmamaktaysa 
ortaklığın bu payları alacağına mahsuben devralması ve sonrasında, payları olağan yöntemle gerçek değeri 
üzerinden satarak en azından zararını asgari düzeye indirmesi yolunun önüne, ultra vires gerekçesini bir 
engel olarak koymanın hiçbir haklı tarafı olamaz.  

473  Benzer şekilde, faaliyeti sırasında ortaklığın elinde nakit fazlası bulunması da mümkündür ve bu olasılıkta 
ortaklığın, TK m. 137 gerekçe gösterilerek, ana sözleşmesinde bir ödünç sözleşmesi akdedebileceği, kısa 
süreyle borsada işlemlerde bulunabileceği veya elindeki parayı repoya yatırabileceği gibi hükümler 
olmadığından nakit fazlalığını kasasında bekletmesi gerektiği söylenemez. Tam tersine, söz konusu nakdi 
doğru şekilde işletmeyen yönetim kurulunun sorumluluğu bile gündeme gelebilir. 
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bulunduğunu kabul eden uygulaması kapsamında da, anonim ortaklığın bir başka 

ortaklık paylarını devralabilmesi için ana sözleşmesinde mutlaka bu yönde bir kayda 

yer vermesi gerekmediği sonucuna varılabilir474. Esasen Yargıtay’ın bu 

uygulamasına kanunda, açık pozitif bir dayanak bulmak da mümkündür. Gerçekten, 

TK m. 137’de, ticaret ortaklıklarının ehliyetinin sınırları çizilirken kanunun 

kullandığı söyleyiş, “işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak”tır. Dikkat edilirse 

kanun burada ne bazı yazarların kullandıkları gibi “işletme mevzuunun içinde” 

deyişini475, ne bir kısım Yargıtay kararlarında geçtiği gibi “işletme mevzuu çerçevesi 

içinde” ifadesini476, ne de TK m. 271/II’deki “...esas mukavelede şirket mevzuunun 

hudutlarının gösterilmiş olması şarttır” hükmünde yer alan “hudut” kelimesini 

kullanmıştır477. İşte TK m. 137’nin anılan ifadesine göre, ortaklığın medeni hakları 

kullanma ehliyeti, katı şekilde işletme konusuyla sınırlı değildir; yapılan işlemin, 

işletme konusunun çevresi içinde, yani söz konusu kelimenin eş anlamları gereğince, 

konunun etrafında, civarında yer alarak konuyla ilgili bulunması, işlemin ortaklığı 

bağlayabilmesi için yeterlidir.  

Bunlar yanında, yine İmregün’ün, bir ortaklığın ana sözleşmesinde pay alım-

satımında bulunabileceği yönünde bir kayıt yer almadığı durumda, kendi paylarını 

dahi hiçbir şekilde edinemeyeceği görüşünü, bizzat TK m. 329 reddetmektedir. 

Gerçekten, kanun koyucu, bir ortaklığın kendi paylarını edinebilmesi için ana 

sözleşmede açıkça bu yönde bir kayda yer verilmesini zorunluluk olarak arasaydı ve 

aksi halde yapılan bir işlemin TK m. 137 kapsamında geçersiz sayılacağını kabul 

etseydi, o zaman TK m. 329/I’deki diğer istisnaları sıralamasının da herhangi bir 

anlamı kalmazdı; çünkü TK m. 329/I b. 4 gereğince ortaklık, İmregün’ün görüşü 

                                                 
474  Aynı yönde bkz. Sevi, Pay Devri, s. 78. 

Buna karşılık ortaklığın arızî şekilde bir başka ortaklık paylarını satın almayıp, ana faaliyet konusu pay 
alım-satımı olan bir ortaklık gibi davranması veya bir iştirak oluşturmak amacıyla bir başka ortaklığın 
paylarını satın alması durumunda değişik bir sonuca varmak gerekir; çünkü bu durumda artık ortaklığın 
faaliyet konusu farklılaşmaktadır. Bu olasılıktaki pay edinimlerinin ultra vires sayılması gereğinden söz 
edilebilir. 

475  Bkz. Poroy (Tekinalp/Çamoğlu), a.g.e., s. 100 N. 125. 
476  Bkz. Yarg. HGK’nın 1.7.1964 tarih ve T-386/500 sayılı kararı (karar metni için bkz. Moroğlu/Kendigelen, 

a.g.e., s. 157); Yarg. 11. HD’nin 24.9.1990 ve E. 5383/K. 5771 sayılı kararı (Eriş, Açıklamalı-İçtihatlı 
TTK-Ticari İşletme ve Şirketler, 3. Baskı, C. 1, Ankara 2004, s. 1345).  

477  Bkz. ve karş. Eriş, a.g.e., s. 1339 ve orada dpn. 11. 
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çerçevesinde, ancak ve sadece işletme konusu içinde kaldığı halde pay alım-

satımında bulunabilseydi, ortaklığın, sözgelimi ortakların sermaye taahhütlerinden 

başkaca bir sebeple olan borçlarının ödenmesi amacıyla (TK m. 329/I b. 2), bir 

malvarlığı veya işletmeyi devralma yoluyla (TK m. 329/I b. 3) ya da ivazsız olarak 

(TK m. 329/I b. 6) kendi paylarını edinebilmesi evleviyet icabı olur, dolayısıyla bu 

istisnaları ayrıca saymanın bir gereğinden söz edilemezdi.  

Nihayet TK m. 329/I b. 4’teki “konu” ibaresinin TK m. 137’den farklı bir 

alanı tanımladığı hususu, mehaz İsviçre Borçlar Kanunu sistemine kısa bir göz 

atılmasıyla da ortaya çıkar. Gerçekten, İsviçre Borçlar Kanunu’nda, TK m. 137’nin 

muadili bir hüküm yoktur; dolayısıyla ortaklık, medeni haklardan yararlanma ehliyeti 

konusunda yalnızca, ZGB’de tüzel kişiler için öngörülen sınırlandırmalara tâbidir. 

Buna karşın TK m. 329/I b. 4’ün kaynağı olan aOR Art. 659/I b. 4’te de, aynı 

şekilde, edinim yasağı için getirilen istisna, bu işlemin ortaklığın faaliyet konusu 

içinde kalması yönündedir. Görüldüğü üzere bu bent gereğince ortaklığa edinim 

konusunda izin verilmek istenen alan, medeni haklardan yararlanma ehliyeti içindeki 

dar bir bölgeye ilişkindir; yoksa ortaklığın hak ehliyeti sınırları ile bu bent 

kapsamındaki edinim alanının sınırları örtüşmemektedir.  

Buraya kadarki açıklamalarımızda özetle, anonim ortaklığın bir başka 

ortaklık paylarını satın alabilmesi veya kendi paylarını TK m. 329/I b. 4 dışındaki 

diğer istisnai hallerde edinebilmesi için ana sözleşmesinde bu yönde açık bir 

düzenleme bulunmasına gerek olmadığı sonucuna varıyoruz. Buna karşılık, yukarıda 

da belirtildiği üzere, TK m. 329/I b. 4 gereğince bir edinim gerçekleştirebilmek için, 

ana sözleşmede bu konuda bir kayıt bulunması gerektiği tartışmasızdır. Ne var ki salt 

ana sözleşmede bu tür bir kaydın yer alması da ortaklığın bu bent kapsamında 

edinimde bulunmasına imkân tanımaz; ortaklığın aslî faaliyet konusunun pay alım-

satımına ilişkin olması da şarttır. Aksi halde her bir ana sözleşmeye, pay alım-

satımında bulunulabileceği ilişkin bir kayıt konularak hükmün bambaşka şekilde 

uygulama alanına kavuşmasının da önü açılabilirdi ki bu tür bir yorum, kanun 

koyucunun, anılan düzenlemeyi dar bir alan için öngörmek yönündeki amacıyla da 

bağdaşmaz.  
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Yukarıda belirtildiği üzere hükmün uygulama alanına, asli faaliyet konusu 

pay alım-satımı olan ortaklıklar, bu anlamda bankalar ve aracı kurumlar girer478. 

Bunun dışında holdinglerin veya yatırım ortaklıklarının pay edinimleri bu kapsamda 

değerlendirilemez479. TK m. 329/II gereğince, ortaklığın edindiği payları ilk fırsatta 

elinden çıkartması zorunluluğu, kanun koyucunun bu bent kapsamında yapılacak 

edinimlerle bir iştirak oluşturulmasına veya payların yatırım amacıyla edinilmesine 

imkân tanımak istemediğini yeterli açıklıkta ortaya koymaktadır. Kaldı ki her iştirak 

veya yatırım, payların en azından belirli bir süre elde tutulması ihtiyacı yanında, 

iştirak edilen veya yatırım yapılan ortaklığın elde ettiği gelirden yararlanma amacını 

da beraberinde getirir. Oysa ortaklığın kendi paylarını edinmesi yoluyla, böyle bir 

gelir elde etmesi düşünülemez; çünkü paylar ortaklık uhdesinde bulundu sürece, 

ortaklığın edindiği paylar kâr payı hakkına sahip değildir480.  

Banka ve aracı kurumların bu hüküm uyarınca yerine getirecekleri temel 

faaliyet, müşterileriyle akdedecekleri bir alım-satım komisyonculuğu sözleşmesi 

uyarınca kendi paylarını satın almalarıdır481. Esasen bu olasılıkta, dış ilişki 

bakımından ortaklık kendi adına hareket etmekteyse de, iç ilişki yönünden müşterisi 

hesabına faaliyet gösterdiği ve söz konusu alım işlemi ardından, pay bedelini 

müşterisinden talep edecek konumda bulunduğu, diğer bir deyişle, yapılan alım 

işleminin beraberinde, pay bedeli kadar bir alacak hakkı ortaklık malvarlığına dahil 

olduğu için, ortaklık sermayesinin alacaklılar aleyhine azaltılması gibi bir tehlike de 

bulunmamaktadır482.  

                                                 
478  Bkz. von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 179-180;  
479  Holdingler bakımından bu yönde bkz. Tekinap (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 481 N. 840.  
480  Bu konuda bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2, c. aa. Şu var ki aksi yöndeki görüş kapsamında, yani 

payın ortaklık uhdesinde bulunduğu sürece yalnızca TK m. 329/III gereğince yönetsel hakların 
kullanılamayacağı, bunun dışında ortaklığın paydan kaynaklan mali haklara sahip olacağı, dolayısıyla kâr 
payına da hak kazanacağı ve elde edilecek kârın serbest yedek akçe hesabına alınacağı yönündeki düşünce 
gereğince de varılacak sonuçta herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü ortaklığın edindiği kendi paylarının kâr 
payı hakkına sahip olduğunu kabul halinde bile, esasen ortaklığın malvarlığı artmamakta, dışarıdan 
ortaklığa bir malvarlığı aktarımı gerçekleşmemektedir. Yapılan işlemle ortaklık, tabir caizse, bir cebinden 
aldığı parayı, öteki cebine koymaktadır. Halbuki holding veya yatırım ortaklıklarının iştirak veya yatırım 
yapmakla hedefledikleri, yapılan yatırımın beraberinde getireceği gelirle ortaklık malvarlığının 
artırılmasıdır. Bu amaç, ortaklığın kendi paylarını satın alması ile örtüşmeyeceğinden, TK m. 329/I b. 4’ün, 
yatırım ortaklıkları ve holingler bakımından uygulama alanı bulmasından da söz edilemez. 

481  von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 179. 
482  von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 180.  



 

222 

Öte yandan banka veya diğer finansal kuruluşlarının kendi paylarını, özellikle 

paylarının borsa kurunu etkilemek gibi spekülatif nitelikteki işlemler için alımı ise 

bendin öngörülme amacı dışında kaldığından, bu tür işlemlerin mazur görülmesi ve 

geçerliliklerine izin verilmesi düşünülemez. 

 

V. Payların İvazsız Edinimi (TK m. 329/I b. 6) 

Payların ortaklık tarafından ivazsız olarak edinilmesinde, ortaklığın herhangi 

bir mali yük altına girmesi söz konusu olmadığından, dolayısıyla bu yönüyle payın 

ediniminin beraberinde ortaklık alacaklıları, ortaklığın kendisi veya pay sahipleri 

bakımından herhangi bir sakınca taşıması düşünülemeyeceğinden, kanun koyucu 

yerinde olarak, bu tür edinimlere izin vermiştir. Ne var ki ortaklığa yapılan 

bağışlama, niteliği gereği ivaz ödenmesi gereken bir şartı veya mükellefiyeti 

içeriyorsa veya payların bedelleri tamamen ödenmemişse, o zaman ortaklık bu bent 

kapsamında bir edinimde bulunamaz483; çünkü bu hallerde, kanunun aradığı 

“ivazsızlık” unsuru gerçekleşmemektedir.  

Buna karşılık ortaklığın ivazsız edinim nedeniyle, bağışlamanın yapılış 

şekline (miras yoluyla veya sağlar arası işlem uyarınca oluşuna) göre veraset ve 

intikal vergisi ödeme zorunluluğu edinimin ivazsızlığına gölge düşürmez484.  

 

§ 13. Payın Ediniminde Özel Sorunlar 

I. Sermayenin İadesi Yasağı ile Ortaklığın Kendi Paylarını Edinimi 

Yasağı Arasındaki İlişki 

Kanun koyucunun TK’da, esas sermaye ve bunun yarısına kadar bir 

miktardaki kanunî yedek akçenin birleşiminden oluşan kanunen bağlı malvarlığı 

değerlerini ortaklık alacaklılarının güvencesi olarak kabul ettiğini ve bu 

malvarlığının pay sahiplerine geri dağıtılmasını yasakladığını (TK m. 405/II, 466/III) 

                                                 
483  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 137. 
484  Bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 233. 
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söylemiştik485. Diğer bir deyişle, “sermayenin iadesi yasağı” olarak adlandırılan bu 

ilke gereğince ortaklığın üzerinde tasarrufta bulunması engellenen malvarlığı 

değerleri, esas sermaye ve bunun yarısı kadarlık bir miktardaki kanunî yedek 

akçeden oluşan bağlı malvarlığı unsurlarıdır. Bu malvarlığı değerleri, alacaklıların 

yegâne güvencesini oluşturduğundan, pay sahiplerine anılan malvarlığı değerlerinden 

yapılacak herhangi bir ödeme butlan yaptırımıyla karşılanacaktır. Oysa TK m. 

329’da, ortaklığın kendi paylarını edinmesi imkânı tanınan bazı haller 

sıralanmaktadır ki aslında payın edinimi ile yapılanın pay sahibine tıpkı kâr 

dağıtımındaki gibi bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirmek oluşu ve edinilen payların 

ortaklık uhdesindeyken gerçekte herhangi bir ekonomik değeri bulunmayan içi boş 

birer hukukî çerçeve niteliği taşımaları karşısında, anonim ortaklığın kendi payını 

edinimiyle (elbette ivazlı olanlar bakımından bu geçerlidir, ivazsız edinimde zaten 

bir malvarlığı aktarımı yoktur) birlikte ortaklık malvarlığının eritildiği de açıktır.  

O zaman cevabı aranması gereken soru şudur: Sermayenin iadesi yasağı ile 

ortaklığın kendi payını edinimi yasağı arasında nasıl bir ilişki vardır? Acaba TK m. 

329’da sıralanan hallerde ortaklık, bağlı malvarlığı unsurlarına dayalı olarak bir 

edinim gerçekleştirme imkânına sahip midir, yoksa “sermayenin iadesi yasağı”, 

ortaklığın kendi paylarını edinimi sırasında da uygulama alanı bulmakta mıdır?  

Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere, bugün Alman hukukundaki baskın 

görüş gereğince bu soruya verilecek cevap basittir: AktG § 57/I c. 2’den aldığı 

ilhamla Alman hukukunda “genişletilmiş sermayenin iadesi yasağı”nın 

benimsendiğini ileri süren bu düşünce uyarınca486, ortaklığın kendi payını edinimine 

ilişkin AktG § 71 vd., “sermayenin iadesi yasağı” karşısında özel hüküm (lex 

specialis) niteliği taşır, dolayısıyla AktG § 71 vd. hükümlerine uygun bir edinim 

gerçekleştirildiği durumlarda artık sermayenin iadesi yasağının ihlâl edilip 

edilmediği sorgulanamaz. Gerçi şu da var ki, AktG § 71/II düzenlemesi karşısında bu 

görüşün pratik bakımdan büyük bir öneminin kalmadığı da söylenebilir. Gerçekten, 

AktG § 71/II’de, § 71/I’de sayılan edinim hallerinin neredeyse tamamı 

                                                 
485  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
486 Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 1, II. 
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bakımından487, edinim sırasında bağlı malvarlığı unsurları dışındaki serbest yedek 

akçelerden bir karşılık ayrılması gereği hükme bağlanmakta, böylelikle alacaklıların 

güvencesi niteliğindeki kanunen bağlı malvarlığının ihlâli tehlikesi zaten 

giderilmektedir. Dolayısıyla –egemen görüş gereğince– sermayenin iadesi yasağı 

karşısında ortaklığın kendi paylarını ediniminin özel hüküm niteliği taşıdığının kabul 

edildiği Alman hukuku yönünden de anonim ortaklığın kendi payını edinmesi 

enstrümanının, sonuç itibariyle, sermayenin iadesi yasağını zedeleyici şekilde 

kullanılmasına imkân vermeyecek bir düzenlemeye bağlandığı söylenmelidir. 

Buna karşılık TK m. 329’da, ortaklığa kendi paylarını edinme konusunda izin 

verilen hallerde, Alman hukukundakinin aksine, yapılacak ödemeler karşılığında bir 

yedek akçe ayrılması zorunluluğundan, dolayısıyla bu ödemelerin bağlı malvarlığı 

değerlerine dokunmaması gereğinden söz eden açık bir düzenleme yoktur. Nitekim 

mehazdaki aynı suskunluktan güç alan İsviçre öğretisindeki bazı yazarların, aOR 

659’da sayılan edinim hallerinin sermayenin iadesi yasağına istisna oluşturduğu 

görüşünü savunduklarını görmek mümkündür488.  

Oysa burada bir çözüme varılırken kalkış noktası olarak alınması gereken, 

sermayenin iadesi yasağı ile payın edinimi yasağının hangi amaca hizmet ettiği 

hususudur489. Sermayenin iadesi yasağı, ortaklık alacaklılarının güvencesi 

niteliğindeki sermayenin pay sahiplerine aktarılmasını engellemek için getirilmişken 

ortaklığın paylarını edinimi yasağı pay sahiplerini korumayı hedefler. Bu bakımdan 

edinim yasağı, sermayenin iadesi yasağına bir istisna olarak görülemez; ortaklık 

alacaklılarının korunması amacıyla öngörülmüş olan bağlı malvarlığı unsurları, 

                                                 
487  AktG § 71/II’de, yalnızca § 71/I b. 4, 5 ve 6’de düzenlenen edinim halleri bakımından yedek akçe ayrılma 

zorunluluğu getirilmemiştir. Söz konusu hallerden 4. bentte, ivazsız edinim ile ortaklığın bir alım 
komisyoncusu sıfatıyla kendi paylarını alması düzenlenmektedir ki bu hallerde zaten kanunen bağlı 
malvarlığının ihlâli tehlikesi yoktur. Aynı şekilde 6. bentte de sermaye azaltımı amacıyla pay edinimi yer 
alır; oysa sermaye azaltımına ilişkin hükümlerde alacaklıların korunması bakımından yeterli tedbir 
alındığından, bu bent kapsamında yapılacak edinimler açısından da yine yedek akçe ayrılma zorunluluğunun 
getirilmemesi herhangi bir zarara neden olmaz. Dolayısıyla burada soruna neden olabilecek tek edinim hali, 
AktG § 71/I b. 5’te düzenlenen “külli halefiyet kuralı gereğince” (“durch Gesamtrechtsnachfolge”) 
ortaklığın kendi paylarına sahip olmasıdır. Bu istisnanın kabul ediliş nedeni ise, külli halefiyet kuralının 
uygulandığı birleşme, devralma gibi işlemlerin salt payın edinimi yasağı nedeniyle akamete uğramasının 
önüne geçilmesidir (Bkz. Oechsler, a.g.e., § 71 N. 152).  

488  Bkz. Furrer, Erwerb eigener Aktien, Das Verbot und die zusätzlichen Vorschriften, Diss., H. R. 
Sauerländer & Cie, Aarau 1934, s. 148. 

489  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 81. 
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ortaklığın kendi paylarını edinimi sırasında da dokunulmazlıklarını aynen korurlar. 

Bu husus, ortaklığın kendi paylarını edinimi yoluyla aslında pay sahiplerine, pek çok 

bakımdan kâr dağıtımıyla benzeştirilebilecek bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirdiği 

dikkate alındığında, daha da açıklıkla görülür: Nasıl ki bağlı malvarlığı değerleri kâr 

dağıtımı yoluyla pay sahiplerine sunulamayacaksa, ortaklık aynı malvarlığı 

unsularını, kendi paylarını edinimi yoluyla da pay sahiplerine aktaramaz490.  

Şu halde, sermayenin iadesi yasağı ile payın edinimi yasağı birbirlerine 

paralel şekilde geçerliliklerini sürdürmektedirler, dolayısıyla payın edinimi yasağı, 

herhangi bir şekilde sermayenin iadesi yasağını sınırlandırıcı etkiyi haiz değildir. Bu 

da doğal olarak bizi, TK m. 329 kapsamındaki pay edinimleri sırasında ortaklığın 

hiçbir şekilde bağlı malvarlığı unsurlarına dokunamayacağı, aksi halde söz konusu 

edinimin, sermayenin iadesi yasağına aykırılık oluşturduğu için batıl sayılacağı 

sonucuna ulaştırır491. Diğer bir deyişle ortaklık, TK m. 329’da sayılan hallerde de 

(ivazsız iktisap durumunda zaten bu tartışmaya yer yoktur), ancak yeterli serbest 

yedek akçelere sahip olduğu durumlarda bir edinim gerçekleştirme imkânına 

kavuşabilir. 

 

II. Bedeli Tamamen Ödenmemiş Payların Edinimi 

Anonim ortaklığın kendi payını edinmesi sonucunda, alacaklı ve borçlu sıfatı 

aynı kişide birleşmiş olacağından, BK m. 116 uyarınca sermaye borcu da başkaca bir 

işleme kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Gerçi pay daha sonra elden 

çıkartıldığında, henüz talep edilmemiş olan sermaye borcu payı devralan kişi 

tarafından üstlenmiş kabul edileceğinden, bakiye borcun ödenmesinden bu yeni pay 

sahibinin sorumlu tutulacağı açıktır (TK m. 419/I). Ne var ki pay henüz ortaklık 

                                                 
490  Öte yandan Alman hukukunda savunulan, AktG § 71 vd.nın, sermayenin iadesi yasağı karşısında lex 

specialis nitelik taşıdığını ileri süren görüşe pozitif dayanak olarak gösterilen AktG § 57/I c. 2’deki gibi bir 
hükmün TK’da yer almadığını da eklemek gerekir. Farklı bir söyleyişle TK’da, TK m. 329 gereğince ruhsat 
verilen edinim hallerinin, TK m. 405’e bir istisna oluşturduğunu haklı gösterecek hiçbir hüküm yoktur. 
Kaldı ki AktG § 57/I c. 2 hükmüne rağmen Alman hukukunda da, anılan hükmün kanunda yanlış 
anlaşılabilir şekilde formüle edildiğini, payın ortaklık tarafından geri alınmasının katılma payının iadesi 
niteliği taşımadığını, öyle olsaydı zaten geçerli olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürenlerin bulunduğunu 
da hatırlatalım. Bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 6. 

491  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 82. 
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elindeyken bakiye sermaye borcunun ödenmesi için çağrıda bulunulması durumunda, 

alacaklı ile borçlu sıfatı aynı anda ortaklık bünyesinde varlığını korumuş 

olacağından, ortaklık elindeki paylara ilişkin bakiye sermaye borcunun yerine 

getirilmesi düşünülemez.  

Oysa, nasıl ki payın ortaklıkça edinimi, sermayenin iadesi yasağı karşısında 

istisnaî bir imkân oluşturmamaktadır, aynı şekilde bu enstrüman, sermayenin iadesi 

yasağı ilkesinin hayat bulması bakımından, zorunlu ön aşamayı güvence altına 

almaya yarayan sermayenin gerçek şekilde tedariki ilkesine de istisna değildir. 

Değişik bir söyleyişle, payın edinimi kurumu, pay sahiplerinin taahhüt etmiş 

oldukları sermayeyi ortaklığa tam olarak getirmek yükümlülüklerinden 

kurtulmalarına izin verici bir amacı üstlenemez.  

Aslında bunu sağlamanın en güvenli yolu, ancak bedeli tamamen ödenmiş 

payların ortaklıkça edinilebilmesine imkân tanımaktır. Buna karşılık TK m. 329, 

payın geçerli şekilde edinimi için pay bedelinin tamamen ödenmiş olmasının gerekip 

gerekmemesi konusunda herhangi bir açıklık içermemektedir. Ne var ki kanunun bu 

suskunluğunu, TK m. 329’da sayılan her bir edinim hali için, bedeli tamamen 

ödenmemiş payların iktisabına izin verildiği şeklinde yorumlamak mümkün değildir; 

çünkü, biraz önce de değinildiği üzere, payın edinimi kurumu, sermayenin gerçek 

şekilde tedariki ilkesine bir istisna oluşturmaz. Dolayısıyla, kanımızca, TK m .329’da 

sayılan hallerin her biri için ayrı bir değerlendirme yapılmak gerekir.  

Buna göre, esasen TK m. 329/I b. 1 kapsamında, yani sermayenin azaltımı 

amacıyla payın edinilmesi halinde, bedeli tamamen ödenmemiş payların da iktisap 

edilebileceği konusunda duraksamaya yer yoktur. Zira sermayenin azaltımı sırasında 

alacaklıların menfaatinin haleldar edilmesinin önlenmesi için kanun yeterli tedbirleri 

aldığı gibi, sermayenin azaltımı, zaten bağlı malvarlığı unsurlarının eritilmesine 

ruhsat tanınan bir işlemdir.  

Öte yandan, yukarıda ayrıntısıyla ortaya konulduğu üzere492, bize göre TK m. 

329/I b. 2 hükmü, ancak bedeli tamamen ödenmiş paylar bakımından 

kullanılabilecek bir edinim hali oluşturur. Aynı şekilde TK m. 329/I b. 6’da aranan 
                                                 
492  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 12, II. 
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“ivazsızlık” şartı da, henüz sermaye borcunun ifasının tamamlanmadığı payların 

ortaklıkça devralınması önünde bir engel teşkil eder. Dolayısıyla bu iki edinim 

halinin uygulama alanı bulmasında, bedelin tamamen ödenmiş olması bir 

gerekliliktir.  

Bu durumda incelenmesi gereken, diğer iki edinim hali olan, payların işletme 

konusu gereğince edinilmesi (TK m. 329/I b. 4) ile bir malvarlığı veya işletmenin 

aktif ve pasifi ile birlikte devralınması yoluyla (TK m. 329/I b. 5) ortaklığın kendi 

payını iktisap etmesi olasılığında, bedeli tamamen ödenmemiş payların durumudur. 

Bize göre esasen TK m. 329/I b. 4 kapsamında ortaklığa tanınan imkân, bir alım 

komisyoncusu sıfatıyla hareket etmesi olduğundan, ortaklık gerçekleştirdiği edinimle 

birlikte, lehine hareket ettiği kişiden alacaklı hale geleceğinden, diğer bir deyişle, 

ortaklık, kendi payını satın almak için ödediği miktarı ve bu nedenle ortaya çıkacak 

tüm diğer masrafları, hesabına hareket ettiği müşterisinden talep edebilecek konumda 

bulunduğundan, bu işlemle birlikte ortaklık alacaklılarının menfaatlerini zedelemesi 

düşünülemez. O nedenle ortaklık, alım komisyoncusu sıfatıyla, bedeli henüz 

ödenmemiş payları da edinmek imkânına sahiptir.  

Buna karşılık ortaklığın kendi payını, bir malvarlığı veya işletmeyi 

devralması neticesinde edinmesinde durum farklıdır. Çünkü bu halde ortaklık, 

edindiği bu paylar gereğince yaptığı ödemeleri veya sair masrafları bir başka kişiden 

talep edebilecek hukuksal konumda değildir. Sözgelimi ortaklığın edindiği kendi 

paylarını daha sonra elden çıkartamaması, etkilerini doğrudan kanunen bağlı 

malvarlığı unsurlarının zedelenmesi şeklinde hissettirecektir. Ne var ki kanun 

koyucunun anılan istisnayı tanımasındaki amacının, bir işletme veya malvarlığı 

içinde ortaklığın kendi payları bulunduğu olasılıkta, salt bu nedene dayalı olarak 

devralma işleminin akamete uğramasının önlenmesi olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bedeli henüz ödenmemiş payların da bu kapsamda 

devralınmasına izin verilmesi gerektiği açıklıkla görülür. Bununla birlikte, payın 

edinimi, sermayenin tedariki ilkesi karşısında bir istisna oluşturmadığından, 

kanımızca ortaklığın TK m. 329/I b. 3 gereğince iktisap edeceği payların ödenmemiş 

bedellerini karşılayıcı bir karşılık ayırması da şarttır; aksi halde payın edinimine izin 

verilemez.  
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III. Ortaklığın Kendi Payını Aslen (birincil) Edinimi (Kendi Payını 

Taahhüdü) 

TK m. 329’da yalnızca, anonim ortaklık payının devren (ikincil) edinimi 

düzenlenmektedir; kanun, aslen (birincil) edinim konusunda suskundur. Bunun 

sebebi, hükmün mehazı İsvBK’da, payın ortaklıkça aslen edinimini konu edinen 

herhangi bir düzenlemenin bulunmamasında yatmaktadır. Oysa Alman hukukunda, 

AktG § 56’da, ortaklığın kendi paylarını taahhüt edemeyeceği de açıkça hükme 

bağlanmıştır.  

Kanunun aslen edinim konusundaki bu suskunluğu, özellikle İsviçre ve onu 

takiben Türk öğretisinde farklı görüşlerin savunulmasına zemin hazırlamıştır. Sorun 

öğretide, bir ayrım yapılarak değerlendirilmektedir: Kuruluşta ve sermaye artırımı 

sırasında kendi payını taahhüt.  

Kuruluş sırasında bir anonim ortaklık payının taahhüdü için biri ortaklığın 

kendisi, diğeri ise kurucu olmak üzere iki ayrı hukuk kişisine ihtiyaç olduğu, oysa 

kuruluş aşamasında henüz ortada bir ortaklık bulunmadığı, dolayısıyla böyle bir 

taahhüdün gerçekleştirilmesinin imkânsızlığından hareketle öğretide, ortaklığın kendi 

payını kuruluşta taahhüdünün hukuken mümkün olmadığı konusunda uzlaşma 

vardır493. Üzerinde uzlaşılamayan konu, kuruluş işlemlerini tamamlamakla artık bir 

hukuk kişisi kimliğini kazanmış olan anonim ortaklığın, sermaye artırımı sırasında 

kendi paylarını taahhüt edebilip edemeyeceğidir.  

Bazı yazarlar494, farklı gerekçelerle bu soruya olumsuz yanıt verilmesi 

gerektiği düşüncesindedirler. Buna göre, ortaklığın kendi payını sermaye artırımı 

sırasında taahhüt edememesini, ortaklığın kendi kendisine taahhütte bulunmasının 

tasavvur edilemez garip bir durum oluşturacağı495 şeklinde açıklayanlar yanında, 

                                                 
493  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 88; Giger, a.g.e., s. 37; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 478 N. 835.  
494  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 88 vd.; von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 177; Furrer, a.g.e., s. 44. Yine bu görüşü 

savunan Federal Mahkeme kararı için bkz. BGE 117 II 297 vd. 
495  Bkz. von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 177. 
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ortaklığın pay taahhüdünde bulunmasının, sermayenin gerçek şekilde tedarikine 

aykırılık teşkil edeceği496 için kabul edilemeyeceğini savunanlar da vardır.  

Buna karşılık, özellikle 1991 yılındaki değişiklik ardından yapılan yeni 

düzenleme gereğince, ortaklığın kendi paylarını devren edinmesine ilişkin serbestiye 

atıfla diğer bazı yazarlar, ortaklığın, karşılıkları serbest yedek akçelerden ödenmek 

koşuluyla kendi paylarını da sermaye artırımı sırasında taahhüt edebileceği 

görüşündedirler497. Bu düşüncedekilerden Giger’e göre, sermaye artırımı sırasında 

ortaklığın kendi paylarını taahhüt edemeyeceği görüşü, bu taahhüdün saf bir borçlar 

hukuku karakteri taşıdığı anlayışına dayanmakta, o nedenle de taahhüdün geçerliliği 

için en az iki ayrı hukuk kişisine gereksinim duyulmaktadır. Oysa ortaklığın kendi 

payını taahhüdü işlemi saf borçlar hukuku karakteri göstermez, anılan işlem daha çok 

ortaklıklar hukuku karakterine sahiptir. O nedenle ortaklığın kendi kendisine karşı 

taahhütte bulunmasının imkânsızlığı, burada bir engel olarak kabul edilemez. Bunun 

yanında OR Art. 652d, bu görüşe açık bir yasal gerekçe de oluşturur; çünkü söz 

konusu hükümde kanun koyucu serbest yedek akçelerden karşılanmak koşuluyla 

sermayenin artırılabilmesine (iç kaynaklardan sermaye artırımı) imkân tanımaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, ortaklığın kendi payını aslen edinimi de, devren edinimi 

düzenleyen OR Art. 659 kapsamında kabul edilmelidir498. 

Kanımızca ortaklığın kendi payını taahhüdüne cevaz veren bu görüş, payın 

ediniminin hukuksal niteliği ile örtüştürülemeyeceği gibi, Türk hukuku bakımından, 

payın ortaklık tarafından edinimi konusunun İsviçre hukukundan farklı bir 

düzenlemeye bağlanmış olması nedeniyle de savunulamaz499.  

                                                 
496  Bkz. Furrer, a.g.e., s. 44. Alman hukukunda AktG § 56’nın açık hükmü uyarınca ortaklığın kendi paylarını 

taahhüt edememesinin gerekçesini yine sermayenin gerçek şekilde tedariki ilkesine dayandıran Lutter, 
a.g.e., § 56 N. 5-6; Hüffer, a.g.e., § 56 N. 1.  

497  Bu görüşte bkz. Giger, a.g.e., s. 38 vd.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.g.e., s. § 50 N. 165; von 
Planta/Lenz, a.g.e., s. Art. 659 N. 4. 

498  Giger, a.g.e., s. 39-41. 
499  Türk hukukunda bu görüşte bkz. Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 60-61; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., 

s. 478 N. 835 (Bununla birlikte yazar, eserinin hemen birkaç sayfa sonrasında ortaklığın yeni pay alma 
hakkını kullanabileceğini söyleyerek önceki görüşüyle uyumlu olmayan bir düşünceyi daha savunmaktadır. 
Bkz. 483 N. 844); Çeliktaş, a.g.e., s. 40. 
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Gerçekten, bir kere anonim ortaklık payını iktisabın ortaklığa karşı hak ve 

borçların bütünü niteliğindeki pay sahipliğini kazanmak anlamını taşıdığı, bunun 

gerçekleştirilebilmesinin ön şartı olarak, biri ortaklığın kendisi, diğeri bir başka 

kişiden oluşmak üzere en az iki hukuk kişisine ihtiyaç bulunduğu açıktır500. 

Dolayısıyla payın TK m. 329 kapsamında devren ediniminde bile ortaklık, esasen 

kendisine karşı pay sahipliğini iktisap etmez; elde edilen tek şey, tüm pay sahipliği 

haklarından arındırılmış ve içi boş bir hukukî çerçeve niteliğine bürünmüş olan 

“pay”dır. Payın edinimi ile yapılan, aslında pek çok bakımdan kâr dağıtımıyla 

benzeştirilebilecek bir başka malvarlığı aktarımıdır. Şu durumda, bir kere ortaklığın 

kendisine karşı pay sahipliğini kazanması, mantıksal açıdan hiçbir şekilde mümkün 

bulunmadığından, ortaklığın kendi payını taahhüt etmek suretiyle pay sahipliği 

sıfatını elde edebilmesi de hukuken kabul edilemez.  

Öte yandan, sermaye artırımı ile kanun koyucunun ulaşmak istediği, ortaklığa 

yeni malvarlığı değerlerinin getirilmesinin sağlanmasıdır. Ne var ki payın ortaklık 

tarafından taahhüdünde, ortaklığa yeni bir malvarlığı getirilmesi söz konusu 

olamayacağından, böyle bir taahhüdüne imkân tanınmasının kanunun ruhuyla da 

bağdaştırılamayacağı söylenmek gerekir.  

Nihayet, İsviçre hukukunda yukarıda anılan görüşü savunan yazarların asıl 

güç aldıkları husus, İsvBK’da 1991 yılında yapılan değişiklikle birlikte anonim 

ortaklığa, karşılığı serbest yedek akçelerden karşılanmak suretiyle belirli miktardaki 

payın alımı konusunda özgürlük tanınmış olmasıdır. Halbuki Türk hukukunda, TK 

m. 329 hükmü ile payın devren (ikincil) edinimi konusunda dahi sert yasaklayıcı bir 

anlayışı kabul eden ve salt istisnaî bazı hallerde buna imkân tanıyıp aksine 

uygulamaları butlanla yaptırımlandıran kanun koyucunun, payın aslen (birincil) 

edinimine cevaz vermesi düşünülemez. Dolayısıyla Türk hukukunda mevcut yasal 

durum çerçevesinde, anonim ortaklığın kendi paylarını taahhüt etmesinin mümkün 

olmadığı sonucuna varmak kaçınılmazdır501.  

                                                 
500  Ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 2. 
501  Karş. Özdamar, a.g.e., s. 168. Yazar bir yandan, TK m. 329 uyarınca paylarını devren dahi iktisap 

edemeyen ortaklığın paylarını aslen iktisap edebilmesini savunmanın Türk hukuku açısından imkânsız 
olduğunu söyledikten sonra, hemen takip eden cümlede, bu konuda istisnaî tek durumun, payların TK m. 
329 kapsamında edinilmesi ve bu arada yapılan sermaye artırımı sırasında ortaya çıkan rüçhan hakkının 
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Şu halde, anonim ortaklığın kendi paylarını taahhüdü, yukarıda belirtilen 

nedenlerle hukuken imkân dahilinde görülemez ve gerek kuruluş, gerek sermaye 

artırımı sırasında ortaklık tarafından yapılacak bir taahhüt işlemi butlanla 

yaptırımlandırılmak gerekir. Varılan bu sonuç, doğal olarak, bir başka sorunu daha 

beraberinde getirir: Söz konusu batıl taahhüde karşın sermaye artırımının ticaret 

siciline tescili nasıl bir hukuksal etki doğurur, bu bağlamda özellikle, sermaye 

artırımının sicile tescili nedeniyle “pay” hukuken geçerli şekilde oluşmuş sayılabilir 

mi?  

Öğretide Yasaman, yavru ortaklık aracılığıyla ana ortaklık paylarının taahhüt 

edilmesini konu edinen bir uyuşmazlık dolayısıyla incelediği bu soruya olumlu yanıt 

vermekte ve yavru ortaklık tarafından ana ortaklık paylarına yönelik iştirak 

taahhüdünde bulunulmasının TK m. 329/I uyarınca hükümsüz olmasına karşın, söz 

konusu payların, sermaye artırımının ticaret siciline tescili ile birlikte hukuken 

geçerli şekilde meydana getirildiği, başka bir söyleyişle, payların yavru ortaklık 

tarafından taahhüdüne ilişkin işlemlerin geçersizliğinin payların da geçersizliği 

sonucunu doğurmadığı, ancak, hukuken geçerli şekilde oluşan bu paylara ait sermaye 

taahhüdünün yerine getirilmesinin karşılıklı katılım nedeniyle mümkün olmadığı, 

yapılacak elden çıkarma işlemi ile bu payların karşılıklarının tahsil edilebilmesi 

imkânının doğacağı görüşünü savunmaktadır502. 

Türk hukukundaki mevcut yasal durum karşısında yazarın ileri sürdüğü bu 

gerekçelere katılma olanağı bulmanın pek güç olduğunu söylemeliyiz. Her şeyden 

evvel TK’da, ticaret siciline tescil ile birlikte sermaye artırım işlemlerinin tamamının 

düzelmiş sayılacağı ve artık sermaye artırım işlemlerinden herhangi birinin 

geçersizliğinin ileri sürülemeyeceği yönünde bir hüküm yoktur. Aksine, TK m. 

392’de“Esas sermayenin artırılması yukarıki hükümlere göre icra edilmemiş ise bu 

                                                                                                                                          
kullanımı olduğunu belirtmekle, açıkça çelişkiye düşmektedir. Gerçekten, ortaklığın henüz kuruluş sırasında 
kendi payını taahhüdünün imkânsızlığı (ki yazar da bu düşünceye katılmaktadır, bkz. Özdamar, a.g.e., s. 
168) bir tarafa bırakıldığında, payın ortaklık tarafından taahhüt edilmesinin gündeme gelebileceği asıl 
olasılık, ortaklığın sermaye artırımı sırasında, rüçhan hakkını kullanarak pay taahhüdünde bulunmasıdır. 
Dolayısıyla yazarın ifadesiyle bu konudaki istisnaî tek durum, TK m. 329 kapsamında gerçekleştirilen 
edinimler olacak ve edinilen paylar henüz ortaklık elindeyken sermaye artırımında bulunulduğunda rüçhan 
hakkı ortaklık tarafından zaten kullanılabilecekse, geriye payın taahhüt edilemeyeceği hangi olasılığın 
kaldığı merak konusudur.  

502  Yasaman, Şirketler Hukuku, s. 116. 
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husustaki muameleler batıl”dır denildikten ve bu bağlamda sermaye artırımı ile 

oluşturulan yeni paylara ilişkin taahhütlerin alınması da “yukarıki hükümler”den biri 

olarak arandıktan sonra, bu taahhütlerin kısmen veya tamamen batıl olması halinde, 

sermaye artırımının ticaret siciline tescili ile birlikte batıl olan bu taahhütlerin 

yöneldiği payların hukuken geçerli şekilde doğacağını kabul edebilmek mümkün 

değildir. Bununla birlikte sermaye artırım işlemlerinin bir kısım eksiklik veya 

sakatlıklar içermesi, tüm sermaye artırım işlemlerinin de butlanı sonucunu 

doğurmayacağından, sermaye artırım işlemi ticaret siciline tescille birlikte hüküm 

doğurmaya başlar; dolayısıyla bundan sonra, salt batıl taahhüde yönelik olarak, 

sermaye azaltımı yoluyla, ortaklık sermaye yapısının gerçek duruma uyarlanması 

gerekir503.  

Elbette bu çözümün, yani payın hukuken geçerli şekilde oluşmadığı ve üstelik 

bu sakatlığın sınırsız bir süreyle ileri sürülebileceği kabulünün hukuk güvenliği 

bakımından tatmin edici bulunamayacağı doğrudur. Ne var ki, Moroğlu’nun çok 

haklı ve yerinde olarak belirttiği gibi, kanunun mevcut düzenlemesinin yetersizliği ve 

özellikle butlanın ileri sürülmesinin herhangi bir süre ile sınırlandırılmamış olması 

yine ancak kanun koyucunun düzeltebileceği aksaklıklardır504; yorum yoluyla pozitif 

düzenlemeye aykırı bir sonuca varılamaz. Şu halde Yasaman’ın, bir kez ortaklığın 

kendi payını taahhüdünün batıl olduğunu kabul ettikten sonra, ticaret siciline 

yapılacak tescil işlemine, kanunun düzenlemediği bir ıslah gücü tanıyarak ve yine 

salt sermaye artırımının ticaret siciline tescil edilmesi gerekçesine dayanarak bu 

paylara geçerlilik tanıması isabetli değildir. Bu sonuca ulaşabilmek için yasal bir 

dayanağa ihtiyaç vardır. 

Acaba burada, salt sermaye artırımının ticaret siciline tescil edilmiş olması 

nedeniyle değil, ancak TK m. 306 hükmü dolayısıyla, batıl nitelikteki bu taahhüde 

rağmen payların geçerliliklerini koruyacakları ileri sürülebilir mi? Berraklaştıralım: 

TK m. 306’da, esas sermaye tamamıyla taahhüt olunmamışken taahhüt edilmiş gibi 

gösteren kurucular ve bu fiillerde kendilerine iştirak edenler, söz konusu payları 

                                                 
503  Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 294. 
504  Bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 305-306. 
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kendi hesaplarına almaya ve karşılığını müteselsilen ödemeye mecbur tutulmuşlardır. 

Her ne kadar anılan hüküm kuruluşa yönelikse de, TK m. 392/I c. 1’in, esas 

sermayenin artırımı konusunda kuruluş hükümlerinin geçerli olacağı yönündeki 

atfından hareketle, sermaye artırımı bakımından da TK m. 306’nın, uygun düştüğü 

oranda, uygulama alanı bulacağı söylenebilir505. İşte, bir anonim ortaklığın kendi 

paylarını taahhüt etmesi butlan yaptırımıyla karşılanacağı halde, acaba bu payların, 

anılan hüküm gereğince yönetim kurulu üyeleri (sermaye artırımı sırasında artık 

kuruculardan söz edilemeyeceği açıktır) tarafından kendi hesaplarına alınması 

gerektiği, böylelikle de sermaye artırımının bu kısmının da geçerlilik kazanması 

düşünülebilir mi? Kanımızca, özellikle anonim ortaklık alacaklılarının korunması 

bakımından hayati nitelikteki sermayenin gerçek şekilde tedariki ilkesi yönünden, 

ortaklığın kendi payını taahhüdü sonrasında bu taahhüdün geçerli kılınması ve 

yönetim kurulu üyelerinin bu payları kendi adlarına almak zorunda bırakılmaları 

isabetli bir çözüm oluşturacaksa da, TK m. 306 ile böyle bir sonuca ulaşmak 

mümkün gözükmemektedir.  

Gerçekten, anılan düzenleme istisnai bir nitelik taşıdığı ve istisnalar –yazılı 

olmayan bir hukuk ilkesi olarak– ancak dar ve öngörüldükleri amaç çerçevesinde 

yorumlanmak gerektiğinden, hükmün şu metninden yola çıkılarak ortaklık tarafından 

taahhüt edilmiş payların yönetim kurulu tarafından üstlenilmesini zorunlu kılabilecek 

bir sonuca varılamaz. Hükümde yalnızca, esas sermaye tamamen taahhüt 

olunmamışken taahhüt edilmiş gibi gösterilmesi düzenlenmiştir ki açıkça ortaklık 

adına yapılacak bir taahhüdün bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Çünkü bu son halde, TK m. 306’nın düzenlendiğinden farklı olarak, gerçekte bir 

                                                 
505  Öğretide esas sermaye artırımının ek veya kısmî kuruluş mu yoksa sadece önemli, o nedenle de özel şekilde 

düzenlenmeye ihtiyaç duyulan bir ana sözleşme değişikliği mi olduğu tartışmalı olmakla birlikte (anılan 
tartışma ve her iki yöndeki görüşlerin ayrıntılı açıklaması için birçokları yerine bkz. Moroğlu, Sermaye 
Artırımı, s. 15 vd.), sermaye artırımını önemli bir ana sözleşme değişikliği niteliğinde gören düşünce 
kapsamında da TK m. 392 hükmünün göndermesine bir anlam yüklenmesi zorunlu olduğundan, söz konusu 
göndermenin, kuruluş hükümlerinin “sadece ortaklığın, üçüncü kişilerin ve pay sahiplerinin çıkarlarının 
korunmasının gerekli olduğu ölçüde cari olacakları şekilde anlaşılması” gerektiği kabul edilmektedir (Bkz. 
Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 24). Bu kapsamda, TK m. 306’nın, sermayenin gerçek şekilde tedarikine 
hizmet ettiği, o nedenle ortaklık alacaklılarının korunması bakımından gerekli bir düzenleme özelliği 
gösterdiği ileri sürülerek, sermaye artırımının önemli bir ana sözleşme değişikliği olduğu görüşü 
çerçevesinde de anılan hükmün, sermaye artırımı sırasında uygulama alanı bulacağının kabul edilmesi 
gerektiği söylenebilir.  
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taahhüt vardır, ancak batıldır; yoksa pay taahhüt olunmamışken taahhüt edilmiş 

görüntüsü verilmemiştir506.  

Şunu da eklemek gerekir, ortaklığın kendi payını doğrudan taahhüdü ile bir 

yavru ortaklık aracılığıyla taahhüdü arasında da farklı bir sonuca varılamaz. Doğrusu 

bu ikinci halde, iki ayrı tüzel kişilik bulunmakta ve şeklen de olsa bir başka kişi payı 

taahhüt etmektedir. Ne var ki ortaklığın kendi payını dolaylı şekilde edinimi, 

doğrudan edinimle aynı şekilde değerlendirmek gerektiğine, o nedenle payın bu 

şekilde yavru ortaklık aracılığıyla taahhüdü de batıl kabul edileceğine ve esasen 

ortaklığın, yavru ortaklık aracılığıyla gerçekleştireceği bu taahhüdü ifa etmek 

istemesi olasılığında, gerçekte kendisine ait olmayan yeni bir malvarlığı değerini 

ortaklığa getiremeyeceğine, dolayısıyla sermayenin gerçek şekilde tedariki ilkesi bu 

halde de zedeleneceğine göre, yavru ortaklık aracılığıyla payın taahhüdünde de başka 

bir sonuca varılamaz507.  

 

§ 14. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinimi Yasağının Dolanılması 

I. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Rehni  

1. Genel olarak  

Anonim ortaklığın kendi paylarını iktisabının beraberinde getireceği 

tehlikelerin payın rehni olasılığında da varlığını koruduğu ve rehne izin verilmesinin 

payın edinimi yasağının dolanılmasına neden olacağı düşüncesinden508 yola çıkılarak 

                                                 
506  Nitekim TK m. 306’ya benzer bir düzenlemeyi içeren AktG § 56’nin uygulanması bakımından, açıkça 

ortaklık adına yapılan taahhütlerde iştirak taahhütnamesi batıl olduktan başka bu işlemi ortaklık adına yapan 
temsilcinin de payı iktisap zorunda bırakılamayacağı yönünde bkz. Lutter, a.g.e., s. 56 N. 7. 

507  Alman hukukunda ise, bağlı işletme veya çoğunluğuna sahip olunan işletme aracılığıyla payın taahhüdü 
yasaklanmış, ancak –her halde yine hukuk güvenliği saikiyle olsa gerektir– düzenlemeye aykırı edinimlerin 
geçerli kabul edilecekleri açıkça hükme bağlanmış, ne var ki yönetim kurulu üyeleri de bizzat söz konusu 
sermaye taahhüdünün ifasından sorumlu tutularak, sermayenin gerçek şekilde tedariki ilkesinin hayat 
bulması sağlanmıştır (Bkz. AktG § 56/IV).  

508  Nitekim kanunun gerekçesinde yer alan “.... hatta bu yasağı dolayısıyla bertaraf etmeyi hedef tutan 
akitlerin de hükümsüz sayılması gerekli görülmüştür.” ifadesi (AEM, 380), rehin yasağına aykırılığın da 
payın edinimiyle aynı hükümlere tâbi tutulmasında kanun koyucunun hangi saikle hareket ettiği konusunda 
ışık tutucu niteliktedir. Ne var ki bu düşüncenin yerinde olup olmadığı tartışmaya açıktır. Ayrıntılı inceleme 
için bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I, 4. 
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TK m. 329’da ortaklığın paylarını edinimi yanında rehin alınması da aynı 

yasaklamaya tâbi tutulmuştur.  

Hükmün birinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “Bu senetlerin .... rehin 

alınması neticesini doğuran akitler hükümsüzdür” ve üçüncü cümlesindeki “Şu 

kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bundan müstesnadır” ifadesinde yer alan 

“akitler” sözcüğünün açıkça işaret ettiği üzere yasaklama konusu, payın ortaklık 

tarafından iradi olarak rehin alınmasıdır. Dolayısıyla pay üzerinde ortaklığın –elbette 

payın kıymetli evrak niteliğindeki pay senedine bağlandığı olasılıklarda–509 yine bir 

rehin türü olan hapis hakkını kullanması (MK m. 950-953), kural olarak TK m. 

329’un uygulama alanı dışında kalır510. Benzer şekilde ortaklığın herhangi bir rehin 

hakkını alacağa bağlı fer’i haklar kapsamında kanunen iktisap ettiği diğer 

olasılıklarda da511, ortaklık ile rehne konu payın sahibi, TK m. 329/I’in öngördüğü 

biçimde iradi olarak rehin tesisinde bulunmadıklarından, kanunen ortaklığa intikal 

eden bu rehin hakkının ortaklık tarafından iktisabına kural olarak512 TK m. 329 gene 

bir engel oluşturmaz. 

Bunun dışında TK m. 329/I b. 4 ve 5’te olmak üzere iki bentte açıkça, 

ortaklığın iradi olarak kendi payları üzerinde rehin hakkı kurabilmesine izin 

verilmiştir. Şu var ki her ne kadar TK m. 329/I’deki diğer edinim hallerinde payın 

rehni zikredilmeyip salt payın ortaklığa devrinden söz edilmekteyse de, TK m. 329/I 

b. 1’deki, sermayenin azaltılması amacıyla payın ortaklık tarafından devir alınması 

dışındaki diğer istisnaların, payın rehni yönünden de uygulama alanı bulması 
                                                 
509  Buna karşılık, kanuna açıkça aykırı şekilde çıplak paylar üzerinde de hapis hakkının kurulabileceğini kabul 

eden Yargıtay 11. HD’nin 07.03.1996 tarih ve 95-6475/96-1468 sayılı kararı (Batider 1996, C. XVIII, S. 3, 
s. 134-139) ve haklı eleştirisi için bkz. Kendigelen, “Anonim Ortaklık Payı (Pay Senedi) Üzerinde Hapis 
Hakkı ve Bu Hakka Konu Oluşturan Paylardan Kaynaklanan Oy Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunu”, 
Makalelerim, Arıkan, C. I (1986-2001), s. 261 vd. 

510  Kural olarak diyoruz; çünkü ortaklık ile pay sahibinin, ortaklığın daha sonra hapis hakkını kullanmasını 
sağlamak ve böylece rehin yasağını dolanmak amacıyla payın zilyedliğini ortaklığa kazandırmaları, en 
azından kuramsal olarak, mümkündür. Bu durumdaki bir hapis hakkı da TK m. 329’a tâbi tutulmak gerekir. 
Bkz. Beeser, “Infandnahme von Eigenaktien”, AcP 1960/1961, s. 70 vd.; Lutter, a.g.e., § 71 N. 55. 

511  Örneğin TK m. 1301 kapsamında sigortacının, sigortalısının haklarına halef olduğu durumda, sigortalının 
aldığı teminatlar arasında bizzat sigorta şirketinin payları da bulunmaktaysa veya BK m. 496 uyarınca, 
ortaklığın kefil sıfatıyla yaptığı ödeme ile alacaklının haklarına halef olması durumunda yine lehine kefil 
olunan kişiye karşı alacaklının, ortaklığın paylarını rehin alması olasılıklarında rehin hakkı ortaklığa 
kanunen intikal edecek, ancak rehin hakkının bu şekilde kazanılması TK m. 329’a aykırılık 
oluşturmayacaktır.  

512  Bununla birlikte yukarıda dpn. 155’te yapılan açıklamalara da bkz. 
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mümkündür513. Sermayenin azaltılması amacıyla (TK m. 329/I b. 1) 

gerçekleştirilecek devralmaların düzenlendiği istisna bakımından ise, çok doğal 

olarak, yapılan işlemin niteliği, pay üzerinde ortaklık lehine rehin hakkı kurulmasına 

imkân tanımaz. O nedenle burada sırasıyla, önce kanunda rehin alınmasına açıkça 

imkân tanınan, ardından da aslında payın ortaklıkça devralınmasına ilişkin olup rehin 

hakkında da uygulanabilecek haller incelenecektir. 

 

2. Ortaklıkça payların rehin alınmasına izin verilen haller 

a. Payların ortaklık konusu gereğince rehin alınması (TK m. 329/I b. 4) 

Daha önce payın devralınması konusunda belirtildiği üzere514 bu hükümle 

ulaşılmak istenen amaç, banka ve diğer kredi kuruluşlarının faaliyetlerinin payın 

edinimi yasağı ile engellenmesinin önlenmesidir. Bu bakımdan faaliyet konusu 

üçüncü kişilere kredi vermek olan bu kuruluşların, güvence olarak her türlü 

malvarlığı değerinden yararlanmalarında, bu kapsamda kendi paylarını rehin olarak 

kabul etmelerinde de herhangi bir sakınca görülmeyerek, paylarını rehin almalarına 

imkân tanınmıştır.  

 

b. Payların yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve memurların 

yükümlüklerine karşı rehin olarak alınması (TK m. 329/I b. 5) 

Anonim ortaklığın kendi paylarını rehin almasını yasaklamaktaki temel 

kaygının –ki bunun yerindeliği sorunu aşağıda515 ayrıca değerlendirilecektir– bu 

yöntemle ortaklık yönetimi ve pay sahibi arasındaki danışıklı işlemleri engellemek 

olduğu, daha berrak bir söyleyişle, rehin alma yasağının, ortaklığın pay sahibine bir 

malvarlığı aktarımı gerçekleştirip verdiği bu borca karşılık başka teminatlar yerine 

yalnızca paylarını rehin almasının, sonrasında payın paraya çevrilmesi aşamasında da 

payların ortaklıkça, alacağına karşılık iktisap edilmesinin, böylelikle payın edinimi 

                                                 
513  Bkz. Göksoy, Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, Seçkin, Ankara 2001, s. 210. 
514  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 12, IV. 
515  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I, 4. 
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yasağının dolanılmasının önünü tıkamak amacını taşıdığı göz önünde tutulduğunda, 

ortaklığın, yönetim kurulu üyeleri veya diğer çalışanların ortaklığa karşı olan 

yükümlülüklerini ihlâl nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları tazmini güvence altına 

almak için kendi paylarını rehin almasının, anılan kaygı kapsamında, herhangi bir 

tehlike arz etmeyeceği açıktır. Bu son olasılıkta, rehin alma yasağının 

öngörülmesinde kalkış noktasını oluşturan, ortaklıkça pay sahibine bir malvarlığı 

aktarımı gerçekleştirilmesi ve bunun payların rehin alınması yoluyla güvence altına 

alınması durumu zaten yoktur516. O nedenle, düzenlemenin getiriliş nedenini, 

öğretide bazı yazarların517 ileri sürdüklerinin aksine, TK m. 313 hükmü ile 

oluşabilecek bir çelişkinin giderilmesine indirgemek doğru değildir.  

Gerçekten, bir kere TK m. 329/I b. 5’teki istisnai rehin alma imkânı kanunda 

bulunmasaydı bile, yönetim kurulu üyelerinin görevleri sırasında ortaklığa 

verebilecekleri zararlara karşılık teminat oluşturmak üzere belirli miktardaki payı 

göreve başlamadan ortaklığa rehin etmelerine ilişkin TK m. 313 hükmü, TK m. 329 

karşısında özel hüküm niteliğinde görülmek gerekeceğinden, zaten bu iki hüküm 

arasında bir çelişki olduğu iddia edilemezdi. Nitekim her ne kadar TK m. 329’da 

sözü geçmese de, TK m. 341/II, 348/II, 356/II ve 367’de bazı azınlık haklarının 

kullanımı için payların ortaklığa rehni bir ön şart olarak aranmaktadır ki bu 

hükümler, TK m. 329 karşısında özel hüküm niteliği taşıdıklarından rehin alma 

yasağına aykırılık oluşturdukları iddia edilemez ve anılan maddeler kapsamında 

ortaklığın kendi paylarını rehnalması işleminin geçerliliğinden kuşku duyulamaz.  

İkinci olarak, TK m. 329/I b. 5’te yalnızca yönetim kurulu üyelerinin değil, 

müdür ve memurların, yani diğer ortaklık çalışanlarının da görevlerini yerine getirme 

sırasında ortaklığa verebilecekleri zararların payın rehni yoluyla teminat altına 

alınması düzenlenmektedir. Halbuki müdür ve memurların göreve başlamalarından 

önce, belirli miktarda payın ortaklığa rehin edilmesini emreden TK m. 313 benzeri 

bir hüküm kanunda yoktur.  

 
                                                 
516  Bu yönde bkz. Domaniç, a.g.e., s. 583. 
517  TK m. 329/I b. 5’in, TK m. 313 ile uyum sağlanması amacıyla getirildiği yönünde bkz. Tekinalp 

(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 481 N. 841; Göksoy, a.g.e., s. 213. 
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c. Payların, pay sahiplerinin sermaye taahhüdü dışındaki bir borçlarının 

temini amacıyla rehin alınması (TK m. 329/I b. 2) 

Her ne kadar TK m. 329/I b. 2’de sadece pay sahiplerinin sermaye taahhüdü 

dışındaki borçlarının ödenmesi amacıyla payın “devralınması”ndan söz edilmekteyse 

de, devralmaya ilişkin şartların yerine getirildiği bir olasılıkta, payın –elbette yine 

sermaye taahhüdü dışındaki bir alacak nedeniyle– ortaklık tarafından rehin alınması 

da mümkündür518. Dolayısıyla bu bent kapsamında bir rehin alma imkânından söz 

edilebilmesi için her şeyden önce ortaklığın ciddi bir zarar tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunması şarttır519.  

Buna karşılık ortaklık, pay sahibinin sermaye taahhüdü nedeniyle paylarını 

rehin alma yoluna gidemeyeceği520 gibi esasen ortaklık yönünden buna ihtiyaç da 

yoktur. Çünkü ortaklık, pay sahibinin sermaye taahhüdünü ifa etmemesi halinde, TK 

m. 407-408 hükümlerinde düzenlenen ıskat yaptırımını uygulamaya koyarak 

alacağını elde etme imkânına sahiptir.  

 

d. Payların, bir malvarlığının veya işletmenin devralınması sonucunda 

rehin alınması (TK m. 329/I b. 3) 

Hükmün lâfzı, bir işletme veya malvarlığının devralınması sonucunda payın 

mülkiyetinin ortaklığa intikalini düzenler gözükmekteyse de, bu devir dolayısıyla 

ortaklığın kendi paylarını rehin makamında alması da mümkündür. Buna göre, şayet 

devralınan işletme veya malvarlığı içerisindeki bir alacak hakkı, ortaklığın paylarının 

rehni ile güvence altına alınmışsa, işletme veya malvarlığının devralınması 

kapsamında alacak hakkının iktisabı, beraberinde, bu alacak hakkına bağlı tüm 

fer’ilerin, bu kapsamda rehinlerin de intikali sonucunu doğuracağından, bu sayede 

ortaklık, kendi payı üzerinde rehin hakkını da kazanır521.  

                                                 
518  TK m. 329/I b. 2’nin rehin alma hakkında da uygulanabileceği görüşünde bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 135; 

Göksoy, a.g.e., s. 211.  
519  Bu konuda ayrıntılı inceleme için bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 12, II. 
520  Bu yönde bkz. Göksoy, a.g.e., s. 212. 
521  Bkz. Göksoy, a.g.e., s. 212. 
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Kaldı ki aslında aynı sonuca, TK m. 329/I’de salt ortaklığın paylarını iradi 

şekilde rehin almasına yönelik sözleşmeler yapmasının yasaklandığı, bunun dışında, 

rehnin kanunen ortaklığa intikalinin, kural olarak, TK m. 329 kapsamında 

görülemeyeceği, nitekim incelemekte olduğumuz bu olasılıkta da yine rehin hakkının 

ortaklığa kanunen intikaline ilişkin bir durumun bulunduğu gerekçesiyle de 

varılabilir522.  

 

e. Payların ivazsız olarak rehin alınması (TK m. 329/I b. 6) 

Nihayet her ne kadar yine kanunda, yalnızca payların ivazsız şekilde temellük 

edilmesi düzenlenmekteyse de, söz konusu hükmün kapsamına, ortaklığın kendi 

paylarını ivazsız olarak rehin almasının da gireceği kabul edilmektedir523. Bu 

durumda ortaya çıkan sorun, payın ne zaman “ivazsız (karşılıksız)” şekilde rehin 

alınmış sayılacağının belirlenmesinde yaşanmaktadır. Tabii şu var ki, rehin hakkı 

fer’i nitelikte bir hak olduğu için, geçerli şekilde doğumu, her zaman bir alacak 

hakkının varlığına ihtiyaç gösterecektir. Diğer bir deyişle, alacak hakkı geçerli 

şekilde oluşturulmamışsa, zaten rehin hakkı da tesis edilemez. Ne var ki burada 

tartışılan karşılık sorununun, rehnin fer’iliği ve bu nedenle doğumu için her halde bir 

alacak hakkına ihtiyaç duyması ile bir ilgisi yoktur. Buradaki karşılığı, rehnin 

alacaklı bakımından ekonomik bir yarar taşıyıp taşımadığında aramak gerekir. 

Aslında her rehin hakkı, alacaklı bakımından bir ekonomik değer taşır. Ancak, eğer 

alacaklı ortaklık, zaten alacağını karşılayabilecek oranda yeterli güvenceye sahipse 

ve bunun üzerine bir de, fazladan olarak ve borçluya ek bir menfaat de sağlamaksızın 

kendi paylarını rehin makamında almaktaysa, bu halde söz konusu rehnin 

karşılıksızlığından söz edilebilir524.  

Buna karşılık, her ne kadar öğretide yine, pay sahibinin, bir üçüncü kişinin 

anonim ortaklığa olan borcu için, üçüncü kişi lehine paylarını ortaklığa rehninde de 

karşılıksızlığın söz konusu olduğunu; çünkü rehin veren bizzat borçlu olmadığından 

                                                 
522  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I, 1. 
523  Göksoy, a.g.e., s. 212. 
524  Bkz. Göksoy, a.g.e., s. 212. 
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aslında teminat verme zorunluluğunun da bulunmadığını ileri sürenler525 varsa da, bu 

görüşe katılmak güçtür. Zira anılan olasılıkta rehnin anonim ortaklık bakımından 

taşıdığı ekonomik değer konusundan kuşku duyulamayacağı gibi, anonim ortaklık 

yönünden soruna bakıldığında, payların bizzat borçlu tarafından rehniyle üçüncü bir 

kişi tarafından rehni arasında fark gözetilmesini haklı kılacak bir gerekçe de 

görünmemektedir526. 

 

3. Rehin alma yasağına aykırılığın yaptırımı 

TK m. 329’un ihlâli halinde gerek borçlandırıcı, gerek tasarruf işlemi butlanla 

sakatlanacağından, ortaklık kendi payları üzerinde geçerli şekilde rehin kurma 

imkânına sahip olamayacaktır527.  

 

4. Değerlendirme 

Anonim ortaklığın kendi payını rehin almasını yasaklamaktaki temel 

kaygının, ortaklığın kendi payını edinmesi yasağını dolanmayı engellemek olduğunu 

söylemiştik. Yasağın getirilmesinde zihinlerde geçen kurgu şudur: Ortaklık yönetimi 

ile pay sahibi, danışıklı bir işlemle ortaklık malvarlığını pay sahibine aktarıp verilen 

borca karşılık başka teminatlar yerine sadece payların rehin alınmasıyla yetinilebilir, 

sonrasında pay sahibinin borcu ödemeyip payın paraya çevrilmesi aşamasına 

gelindiğinde ise ortaklık bu payları alacağına mahsuben devralır ve böylelikle edinim 

yasağı dolanılmış olur528.  

Oysa burada asıl endişe duyulması gereken, ortaklığın kendi payını teminat 

olarak alıp almamasının uygunluğundan ziyade, ortaklıkça pay sahibine ödünç 

                                                 
525  Bu yönde bkz. Barz, in Grosskommentar zum Aktiengesetz, Erster Band, 1. Halbband §§ 1-75, de 

Gruyter Berlin, New York, 1973, § 71 N. 31; Göksoy, 212. 
526  Bu anlamda bkz. Lutter, a.g.e., § 71 N. 57. 
527  Konu aşağıda ayrıntılı şekilde değerlendirileceği için tekrardan kaçınmak amacıyla oradaki 

açıklamalarımıza gönderme yapmakla yetiniyoruz. Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, II, 1. 
528  Bkz. Beeser, a.g.e., s. 62-63. 
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verilmesinin isabetidir529. Nitekim TK m. 329/I b. 4 gereğince, pay rehin alınması bir 

ortaklığın asıl işletme konusuna dahil bir işlem oluşturmaktaysa, artık bu işlemi 

yapabilirliğine izin verilmektedir ki hükümde, banka ve diğer finans kuruluşlarının 

kastedildiği açıktır. Bu kuruluşlar, zaten ödünç para verme işiyle iştigal ettiklerinden, 

verdikleri kredi karşılığında kendi paylarını da rehin almaları geçerli görülmüştür. 

Demek ki diğer anonim ortaklıklar bakımından asıl sorun, bu ortaklıkların pay 

sahiplerine ödünç vermelerinin yerinde olup olamayacağıdır.  

Ne var ki söz konusu sorunun çözümünü, payların ortaklıkça rehin alınmasını 

yasaklamakta değil, yönetim kurulunun sorumluluğunu buna göre düzenlemekte 

aramak gerekir. Payın rehni suretiyle edinim yasağının dolanılabileceği 

düşünülmekteyse, o zaman, ortaklığın bir alacağı nedeniyle kendi payını rehin 

almasının, yönetim kurulunu sorumluluktan kurtarmaya yeterli olmayacağı yönünde 

bir düzenleme tüm bu sorunları gidermek için gerekli ve yeterlidir; yoksa, TK m. 

329’da olduğu gibi, hükme aykırı şekilde gerçekleştirilen rehinleri tümden batıl 

saymakla, verilen borcu tamamiyle teminatsız bırakmak ve böylelikle bir de ortaklığı 

cezalandırmak herhalde isabetli görülemez.  

 

II. Yavru ortaklık aracılığıyla edinim 

Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nda 1991 değişikliği öncesinde, ortaklığın 

kendi paylarını bir yavru ortaklık aracılığıyla edinmesine ilişkin herhangi bir 

düzenlemenin bulunmaması nedeniyle TK’da da, ana ortaklık paylarının yavru 

ortaklık aracılığıyla dolaylı şekilde iktisabı konusuna yönelik bir hükme yer 

verilmemiştir. Oysa ortaklığın kendi payını bu şekilde dolaylı olarak edinmesi de 

doğrudan edinimlerle hemen aynı tehlikeleri beraberinde taşıdığından konunun 

kanunda özel olarak düzenlenmemesi bir eksikliktir. Nitekim bu eksikliği fark eden 

İsviçre kanun koyucusu, kaynak aOR 659 hükmünü değiştirdiği sırada, yerinde bir 

yaklaşımla, vazettiği OR 659b maddesiyle, bir anonim ortaklık yavru ortaklığın 

çoğunluğuna sahipse, yavru ortaklığın, ana ortaklık paylarını edinmesinin de 

ortaklığın kendi paylarını edinmesine ilişkin sınırlama ve hükümlere tâbi tutulacağı 
                                                 
529  Bkz. Domaniç, a.g.e., s. 584; Gürsoy, a.g.e., s. 217. 
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düzenlemesinde bulunmuştur. Buna karşılık Alman hukukunda ise sorun çok daha 

önceden fark edilmiş ve henüz 1931 tarihli Notverordnung’la pozitif bir 

düzenlemeye kavuşturulmuştur530.  

Şu var ki, aslında ana (hâkim)-yavru (bağlı) ortaklık ilişkisi düzeyine 

ulaşmadığı halde, salt iki ortaklığın birbirlerine karşılıklı katılım gerçekleştirmeleri 

dahi başlıbaşına üzerinde düşünülmesine ve çözüm üretilmesine ihtiyaç duyulan bir 

başka sorundur. Gerçekten, sözgelimi iki ortaklık arasında hâkim-bağlı ortaklık 

ilişkisi kurmadığı halde, (A) ve (B) anonim ortaklıklarının, birbirlerinin % 30’u 

oranındaki (veya daha değişik bir pay oranı) paylarına sahip olmaları, özellikle 

sermayenin iadesi yasağı kapsamında incelemeyi hak eden türlü sorunlara neden 

olabilecek niteliktedir. Şöyle ki: Verilen örneğe devamla, her iki ortaklığın 

sermayelerinin 50.000 YTL olduğu ve henüz kuruldukları için başkaca yedek 

akçelerinin de bulunmadığını kabul edelim. Bu durumda her iki ortaklık bakımından, 

kanunen bağlı malvarlığı değerleri esas sermayeye denktir ve söz konusu malvarlığı 

değerleri, alacaklılar için bir teminat olarak öngörüldükleri için de, sermayenin iadesi 

yasağı kalkanı ile korunmaktadırlar. Bununla birlikte, anılan örnekteki her iki 

ortaklığın birbirlerinin % 30’luk payını edinmesi, dolaylı olarak sermayenin iadesi 

yasağının ihlâli anlamına gelir; çünkü bu durumda, toplamda 100.000 YTL olması 

gereken ve alacaklılar için yegâne güvence olarak kabul edilen malvarlığı, gerçekte 

85.000 YTL tutarına düşer. Dolayısıyla anılan iki ortaklığın birlikte 100.000 YTL’lik 

sermayeye sahip oldukları görüntüsü aldatıcıdır.  

Ne var ki, karşılıklı katılmaların bu şekilde sermayenin iadesi yasağına 

aykırılık oluşturabilmeleri, burada anonim ortaklığın kendi paylarını edinimi 

yasağının dolanıldığı sonucuna ulaşılmasını sağlamaz. Çünkü incelemekte 

olduğumuz, bağlı ortaklık aracılığıyla hâkim ortaklık paylarının edinilmesinin 

ortaklığın kendi payını edinimi yasağı kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği konusundaki hareket noktası, dolaylı olarak edinilen bu 

payların, ortaklığın “kendi payı” niteliğinde görülebilip görülemeyeceğidir. Bunun 

dışında, sermayenin iadesi yasağı ile payın edinimi yasağı zaten farklı amaçlara 

                                                 
530  Ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 6, III. 
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hizmet ettiklerinden, biz burada yalnızca, karşılıklı katılmaların, bünyesinde, 

“sermayenin iadesi yasağı” ışığında üzerinde düşünülmesi ve bir düzenlemeye 

bağlanması gereken sorunları barındırdığına işaret etmekle yetiniyoruz531.  

Demek ki anonim ortaklığın kendi payını edinimi konusuyla ilintili olarak 

üzerinde durulması gereken karşılıklı katılma ilişkileri, yalnızca hâkim ortaklık-bağlı 

ortaklık düzeyine ulaşmış olanlardır; bunun dışındaki karşılıklı katılmaların 

beraberinde taşıdıkları sorunlar payın edinimi yasağı değil, sermayenin iadesi yasağı 

kapsamında değerlendirilmek gerekir.  

Her ne kadar anonim ortaklığın, bir yavru ortaklık aracılığıyla kendi paylarını 

edinmesi konusunda, yukarıda belirtildiği üzere, kanun suskunsa da, bu suskunluk 

öğretide bir engel olarak görülmemiş ve ortaklığın dolaylı şekilde (bağlı ortaklık 

aracılığıyla) edindiği payların da TK m. 329 (aOR 659) hükmüne tâbi tutulması 

gerektiği kabul edilmiştir532. Esin kaynağını İsviçre hukukunda Siegwart tarafından 

geliştirilip Federal Mahkemece de benimsenen görüşte bulan ve ana ortaklığın yavru 

ortaklığa katılım oranını temel alan bir ayrımdan yola çıkan bu düşünceye göre, ana 

ortaklığın yavru ortaklığa katılma oranı büyük değilse ve diğer araçlarla da yavru 

ortaklığın hâkimiyet altında tutulması sağlanmamışsa TK m. 329 uygulama alanı 

bulamayacakken, aksine, böyle bir hâkimiyet kurulduğunda ise artık TK m. 329 

kapsamında görülmesi gereken bir pay edinimi durumunun varlığı kabul edilmek 

gerekecektir533. 

Kanımızca burada bir sonuca varılırken öncelikle üzerinde uzlaşı sağlanması 

gereken, kullanılacak terminolojidir. TK’nın hiçbir yerinde “ana ortaklık-yavru 

ortaklık” veya eş söyleyişle “hâkim ortaklık-bağlı ortaklık” terimleri kullanılmamış, 

sadece TK m. 466/IV’te, “...gayesi esas itibarıyla başka işletmelere iştirakten ibaren 

olan “Holding” şirketleri...” ibaresiyle, holding anonim ortaklıklarının asıl iştigal 

konusunun bir başka işletmeye katılma olduğu kabulüne yer verilmiştir. Oysa işin 

                                                 
531  Karş. Tekinalp, “Holding Pay Senetleri Yavru Ortaklık Tarafından Satın Alınabilir mi?”, İktisat ve Maliye 

Dergisi, Ocak 1969, C. XV, S. 10, s. 420. 
532  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 133; Teoman, Oydan Yoksunluk, 65 vd.; Yasaman, Şirketler Hukuku, s. 111; 

Çeliktaş, a.g.e., s. 188.  
533  Bkz. Siegwart, a.g.e., Einleitung N. 181-183; von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 177 dpn. 70; Teoman, Oydan 

Yoksunluk, s. 64; Yasaman, Şirketler Hukuku, s. 111; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 482 N. 843a. 
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doğası gereği, bir ortaklığın diğeri karşısında ana veya eş deyişle hâkim ortaklık 

kabul edilebilmesi için, kendisine iştirak olunan ortaklıkta bir egemenlik kurulması 

gerektiği açıktır. Değişik bir anlatımla, eğer bir ortaklığın diğerine katılım oranı onu 

hâkimiyeti altına almayı gerektirecek büyüklükte değilse ve başkaca araçlarla da bu 

hâkimiyet ilişkisi kurulamamışsa, kanımızca artık burada ana ortaklık-yavru ortaklık 

veya eş söyleşiyle hâkim ortaklık-bağlı ortaklık ilişkisinin bulunduğundan söz 

edilemez534. Dolayısıyla eğer bir ortaklık, yavru ortaklık niteliğini kazanmışsa, zaten 

bir başka ortaklığın hâkimiyetindedir ki bundan sonra artık ana ortaklığın yavru 

ortaklığa katılım derecesinin büyük olup olmadığı ve başkaca araçlarla da bu 

ortaklığı hâkimiyeti altında tutup tutmadığı araştırmasına ihtiyaç kalmaz. Demek ki 

asıl sorun, iki ortaklık arasında ne zaman ana (hâkim) ortaklık-yavru (bağlı) ortaklık 

ilişkisinin kurulduğunu belirlemek noktasında toplanmaktadır. Ne var ki gerek 

TK’da, gerek kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nda, iki ortaklık arasında ne zaman 

hâkim-bağlı ortaklık ilişkisi kurulacağı konusunda yol gösterecek bir hükme yer 

verilmemiştir. 

Bu yönde bir açık düzenlemeye Alman hukukunda rastlıyoruz. AktG 

§17/I’de, bağlı işletme, hukuki yönden bağımsız, ancak üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olarak diğer bir ortaklığın (hâkim işletme) hâkimiyet kurduğu işletme olarak 

tanımlanmakta ve § 17/II’de, çoğunluğuna sahip olunan işletmenin, bu çoğunluğu 

elde tutan işletmeye bağlı sayılacağı karinesine yer verilmektedir. Öte yandan AktG 

§ 16’da ise, hukuken birbirinden bağımsız iki işletmeden birinin, diğerinde sermaye 

veya oy çoğunluğuna sahip olması durumunda, bu işletmelerden bir tanesinin 

çoğunluğu elde tutan işletme, ötekinin ise çoğunluğuna sahip olunan işletme şeklinde 

nitelendirileceği belirtilmekte ve “Ortaklığın kendi paylarını bir üçüncü kişi 

aracılığıyla edinmesi” başlıklı § 71d’de, ortaklık payının bir dolaylı temsilci 

aracılığıyla edinimi § 71 hükmüne tâbi tutulduktan sonra, bağlı işletme veya 

çoğunluğuna sahip olunan işletme aracılığıyla edinimin de yine aynı kapsamda 

değerlendirileceği hükme bağlanmaktadır. 

                                                 
534  Buna karşılık 1991 tarihli değişiklik sonrasında İsviçre Borçlar Kanunu’na eklenen 659b’de “Ist eine 

Gesellschaft an Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt,...” ifadesi ile, kanımızca isabetsiz şekilde, 
sanki üzerinde hâkimiyet kurulmadığı halde bir ortaklığın yine de yavru ortaklık kimliği taşıyabileceği 
anlamına gelebilecek bir hükme yer verilmiştir. 
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Kanımızca Türk hukuku bakımından da, bir ortaklığın diğer ortaklık üzerinde 

hâkimiyet kurduğundan, dolayısıyla iki ortaklık arasında hâkim-bağlı ortaklık ilişkisi 

bulunduğundan söz edebilmek için tek başına sermayenin çoğunluğunu elde etmek 

her durumda yeterli görülemez. Şayet bu sermaye çoğunluğuna karşın, geriye kalan 

pay sahipleri imtiyazlı oy, şirket organlarında temsil edilme hakkı vb. yollarla 

ortaklık yönetimini elinde bulunduruyorlarsa, katılan ortaklık, kendisine iştirak 

olunan ortaklığa hâkim sayılamaz. Buna karşılılık, sermayenin çoğunluğu elde 

edilmeksizin, yine oy hakkında imtiyaz, şirket organlarında temsil edilme hakkı vb. 

yöntemlerle eğer katılan ortaklık, kendisine iştirak olunan ortaklığın yönetimine 

hâkim durumdaysa, o zaman da sermaye çoğunluğunun bulunmaması, bu iki ortaklık 

arasında hâkim-bağlı ortaklık ilişkisinin kurulduğunu kabul için bir eksiklik olarak 

görülemez. İşte, bir ortaklığın sermaye çoğunluğu veya diğer başkaca bir yöntemle 

bir diğer ortaklık üzerinde kuracağı egemenlik, bu iki ortaklık arasında hâkim (ana)-

bağlı (yavru) ortaklık ilişkisini oluşturur ve artık bağlı ortaklığın bağımsız bir 

iradesinin varlığından söz edilemeyeceği için, onun aracılığıyla edinilecek hâkim 

ortaklık paylarının yazgısı sorunu TK m. 329 kapsamında çözüme bağlanmak 

gerekir.  

Bununla birlikte, her ne kadar bizim yaptığımız şu tanım ve kabul ettiğimiz 

terminoloji çerçevesinde, bir ortaklık diğer ortaklığın sermaye çoğunluğunu elinde 

bulundurduğu halde, sözgelimi imtiyazlı paylar veya şirket organlarında temsil 

edilme hakkı nedeniyle gerçekte bir yönetim hâkimiyetini haiz bulunmasa da, salt 

sermaye çoğunluğunu elde tutmak da TK m. 329’un uygulanması bakımından yeterli 

kabul edilmek gerekir. Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin temelde 

ortaklık sermayesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sorun oluşu ve üstelik 

kanun koyucunun, ortaklığın üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildiği ihtiyari 

yedek akçelerden karşılanacak bir pay iktisap işlemini bile ilke olarak batıl kabul 

etmesi karşısında, bunun dolaylı şekilde ihlâli anlamını taşıyacak bir işleme de cevaz 

verilemez. O nedenle, salt sermayesinin çoğunluğuna sahip olunan bir ortaklık, 

gerçekte bağlı (yavru) ortaklık niteliği taşımıyor olsa bile, bu ortaklık aracılığıyla, 
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sermayesinin çoğunluğuna sahip olan ortaklık paylarını edinmek de TK m. 329 

çerçevesinde değerlendirilmek gereken bir işlemdir535. 

 

§ 15. Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Ediniminin Hukukî Sonuçları 

I. TK m. 329’a Uygun Şekilde Edinimin Sonuçları 

1. Payların itfası veya elden çıkartılması 

TK m. 329/II’ye göre anonim ortaklık, sermaye azaltımı amacıyla, yani TK 

m. 329/I b. 1 kapsamında edindiği pay senetlerini derhal imha ederek bu hususta 

tutulan zaptı ticaret siciline vermek, diğer hallerde ise ilk fırsatta tekrar elden 

çıkarmak durumundadır. Her ne kadar kanun anılan fıkrada yalnızca “hisse 

senetleri”nin nasıl bir işleme tâbi tutulacağından söz etmekteyse de, anonim ortaklık 

payının senede bağlanıp bağlanmaması TK m. 329 kapsamında yapılacak 

değerlendirmeler bakımından herhangi bir önemi haiz bulunmadığından536, 

düzenlemenin, salt senede bağlanmış paylar, dolayısıyla “hisse senetleri” açısından 

değil, çıplak paylar yönünden de aynı şekilde uygulama alanı bulacağı kuşkusuzdur. 

Ancak çok doğaldır ki bu uygulama sırasında, çıplak paylar ile pay senetleri 

arasındaki nitelik farklılıkları da göz önünde tutulmak gerekecektir.  

Şu halde, sermaye azaltımı ile diğer edinim halleri dolayısıyla ortaklık eline 

geçen payların yazgısını bu bakış açısıyla ve ayrı ayrı değerlendirmek için hükme 

yeniden dönebiliriz.  

 

a. Payların itfası 

Biraz önce belirtildiği üzere, TK m. 329/II’ye göre, sermaye azaltımı 

amacıyla ortaklıkça iktisap edilen “hisse senetleri” derhal imha edilmeli ve bu 

işlemin kayıt altına alındığı zabıt da ticaret siciline verilmelidir. Maddi bir varlığı 

bulunan “hisse senetleri”nin “imha” edilmesi işleminin, hükümde açıkça işaret 

                                                 
535  Bkz. ve karş. Alman AktG § 71d. 
536  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 11, IV.  
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edilmese bile, ortaklığın idare ve temsil organı olan yönetim kurulu tarafından yerine 

getirileceğinde kuşku yoktur537. Ne var ki kanun, sermaye azaltım kararına göre 

ortaklığa devredilen çıplak payların nasıl bir işleme tâbi tutulacakları konusunda da 

suskundur. Bu son halde, payların maddi bir varlıkları olmadığından “imha” 

edilmeleri zaten düşünülemez. Herhalde bu olasılıkta da yapılması gereken, yönetim 

kurulu tarafından, söz konusu payların şirketçe devralınmış olduğunun ve bu payların 

sermaye azaltımı kapsamında itfa konusu oluşturduğunun karar altına alınması ve 

nihai olarak sermaye azaltımının tamamlanması için de TK m. 398/V gereğince karar 

metninin ticaret siciline verilmesidir. Bunun dışında öğretide ileri sürülen, senede 

bağlanmamış payların, pay defterinde yapılacak bir işlemle ortadan kaldırılacaklarına 

ilişkin görüşün538 yasal bir temeli yoktur; çünkü yönetim kurulu, pay defterinde bir 

işlemde bulunmakla payları “itfa” etme yetkisine sahip değildir. Esasen sermaye 

azaltım işlemi TK m. 398/V uyarınca, tüm işlemlerin tamamlandığını gösterir 

belgelerin sicile ibraz edilmesi ardından sermaye azaltım kararının ticaret siciline 

tescili ile birlikte tamamlanmış olacağından, itfa işlemi de ancak bu tescil ile birlikte 

gerçekleşir, diğer bir deyişle pay, hukuk hayatından ilk kez sermaye azaltım 

kararının ticaret siciline tescili sayesinde silinir. Bundan sonra yönetim kurulunun 

pay defterinde yapacağı işlemler yalnızca açıklayıcı niteliktedir, yoksa payın ortadan 

kaldırılmasını pay defterinde gerçekleştirilecek işlemler sağlamaz. O nedenle 

yönetim kurulunun, sermaye azaltım kararının ticaret siciline tescilinden önce 

sermaye azaltımına konu paylarla ilgili olarak alacağı karar, olsa olsa, bu payların 

itfasının sağlanmasına yönelik zorunlu işlemlerden yalnızca birini oluşturur.  

Kanunun pay senetlerinin derhal imhası ve tutulan zaptın ticaret siciline 

verilmesini öngörmekle ulaşmak istediği hedef, ortaklık eline geçen bu pay 

senetlerinin yeniden tedavüle çıkartılmak suretiyle kötüye kullanılmasının, böylelikle 

hukuk güvenliğinin zedelenmesinin önüne geçmektir. Gerçekten, bir kez anonim 

ortaklık, sermaye azaltım kararı uyarınca pay senetlerini edindiğinde, iyiniyetli bile 

olsa herhangi bir kişinin her nasılsa yeniden tedavüle çıkan imhaya konu bu pay 

senetlerini iktisabı ve böylece pay sahipliği sıfatını kazanması artık mümkün 
                                                 
537  Bu yönde bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279. 
538  Bkz. Özdamar, a.g.e., s. 211. 
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olamaz539. İşte, pay senetlerini devralmasına rağmen pay sahipliği sıfatını kazanması 

mümkün bulunmayan bu kişilerin korunması, böylelikle hukuk güvenliğinin 

sağlanması amacıyla kanun, ortaklıkça edinilen pay senetlerinin derhal imha 

edilmesini emretmiştir.  

Buna karşılık öğretide Özdamar, itfa edilmiş payları sonradan iyiniyetle 

edinen kişilerin haklarının korunup korunmayacağı konusunda bir ayrım yapılması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Yazara göre eğer imha işlemi sonrasında tutulan zabıt 

ticaret sicil gazetesinde yayımlanıyorsa ortaya çıkan sonuç farklı olacaktır; çünkü TK 

m. 39/I uyarınca üçüncü kişiler, kendileri hakkına hüküm ifade etmeye başlayan sicil 

kayıtlarını bilmedikleri yönünde bir iddiada bulunamazlar. O nedenle, ortaklığın 

yaptığı bu itfa sicile geçerli şekilde kaydedilmişse, payları sonradan elde eden 

üçüncü kişilere karşı bu husus ileri sürülebilir. Ancak ortaklığın tuttuğu zabıt ticaret 

sicil gazetesinde ilân edilmemişse, yapılan itfa iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hüküm 

doğurmayacaktır540. 

Bu görüşün pek çok bakımdan isabetsiz olduğu ve ticaret sicili hukukunun 

temel ilkeleri ile bile bağdaşmadığı açıktır. Bir kere, ticaret sicilinin olumlu 

fonksiyonundan (TK m. 39/I) yararlanılabilmesinin ön şartı, kanunen tesciline imkân 

tanınmış bir hususun varlığıdır541. Değişik bir söyleyişle, kanunda tescili 

öngörülmemiş bir hususun ticaret siciline tescil edilerek sicilin olumlu 

fonksiyonundan yararlanılmasına hukuken imkân yoktur. Bu bakımdan, yönetim 

kurulu tarafından tutulan zaptın ticaret siciline tescil ve ardından sicil gazetesinde 

ilânı yoluyla sicilin olumlu fonksiyonundan yararlanılabilmesi için böyle bir tescil ve 

ilânı kanunun düzenlemiş olması gerekir. Gerçi TST m. 64/IV’te, TK m. 329/I 

uyarınca devralınmış olan hisse senetlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin zaptın 

ticaret siciline verilmesi üzerine, bunun muhtevasının kısaca tescil olunacağı 

yönünde bir hüküm bulunmaktadır. Ne var ki tüzükteki bu hükmün yasal bir temeli 

yoktur; başka bir anlatımla, tüzüğün anılan düzenlemesi, kurallar kademelenmesi 

ilkesine aykırı niteliktedir. TK m. 329/II’de yalnızca pay senedinin imhası konusuna 
                                                 
539  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 135; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 480 N. 837. 
540  Özdamar, a.g.e., s. 211-212. 
541  Birçokları yerine bkz. Bilge, Ticaret Sicili, Beta, İstanbul 1999, s. 170.  
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bir zabıt tutularak sonrasında bunun sicile verilmesinden söz edilmiştir. Dolayısıyla 

TK m. 329/II’nin uygulanmasını açıklama bakımından tüzükte yapılacak düzenleme 

de ancak bu çerçevede olabilir, yoksa kanunun herhangi bir şekilde ima dahi 

etmediği bir tescil imkânını tüzük hükmüyle getirmek ve böylece sicilin olumlu 

fonksiyonuna uygulama alanı sağlamak mümkün değildir. Şu durumda, yazarın 

sözünü ettiği tescil ve ilân işlemine bağlı olarak iyiniyetli kişilerin korunması 

açısından bir ayrım yapılması kanunun mevcut sistemi çerçevesinde olanaksızdır. O 

zaman, kanunda böyle bir tescil imkânı yer almadığına göre, pay senetlerini 

iyiniyetle devralan kişilere karşı, yazarın iddia ettiği gibi, ortaklık tarafından, pay 

senetlerinin iptal edildiği, dolayısıyla kendisinin pay sahibi sıfatını kazanamadığı 

yolunda bir savunmada bulunulamayacak mıdır? 

Esasen bu sorunun cevabını aramak bakımından yazarın sorunu tartıştığı 

zemin yanlıştır, ticaret sicili hukukunun söz konusu sorunun çözümü ve iyiniyetli 

sonraki müktesiplerin haklarının korunması bakımından herhangi bir etkisinin olması 

düşünülemez. Şöyle ki, ticaret siciline yapılacak tescil ve ilân, ortaklığa karşı alacaklı 

sıfatını taşıyacak olan kişilerin korunması bakımından önem taşır. Oysa burada söz 

konusu olan kişi, ortaklığa karşı bir alacak hakkı elde etmeyi değil, bizzat ortaklığa 

pay sahibi olarak katılmayı arzulamaktadır. Pay sahibi ise, ortaklığın her türlü kararı 

ile zaten bağlıdır; bu bağlamda sermaye azaltım kararı da, tescil edilmiş olsun veya 

olmasın, tüm pay sahiplerini bağlayıcı niteliğe sahiptir542. Genel kurulun sermaye 

azaltım kararı gereğince itfası öngörülen paylar ortaklığa devredildikten sonra ise 

yönetim kurulunun, anılan payları bir üçüncü kişiye devir konusunda tasarruf 

yetkisinin bulunması söz konusu değildir; bundan sonra yönetim kurulu, yalnızca 

sermaye azaltımını tamamlayıcı diğer işleri yerine getirmek yetkisine sahiptir. İşte 

yönetim kurulunun, sermaye azaltımı nedeniyle edinilen payları yeniden elden 

                                                 
542  Aradaki farkı göstermek bakımından şu örnekleri vermek faydalı olacaktır: Diyelim batıl nitelikteki bir 

yönetim kurulu seçim kararı her nasılsa ticaret siciline tescil edilirse, bundan sonra ortaklık adına hareket 
eden bu yönetim kurulu ile hukukî muamelede bulunan üçüncü bir kişi ortaklığa karşı hukuken geçerli bir 
alacak hakkı kazanır; çünkü burada, üçüncü kişilerin sicile tescil nedeniyle oluşturulan hukukî görünüşe 
güvenleri korunur (Bkz. Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul 
Kararlarının Hükümsüzlüğü, 4. Bası, Beta, İstanbul 2004, s. 74-75).  
Oysa sözgelimi yine batıl olan bir sermaye artırımı kararı ticaret siciline tescil edilse bile, bu karara dayalı 
olarak hiç kimse pay sahipliği sıfatını kazanamaz; çünkü sicile tescil, batıl bir genel kurul kararını ıslah 
etmek gücüne sahip bulunmadığı gibi pay sahipliği sıfatının kazanılması bakımından sicile güvenin de 
herhangi işlevi yoktur.  
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çıkarmaya ilişkin bu tasarruf yetkisi noksanlığı, mevcut pay sahipleri yanında payı 

devralarak ortaklığa katılmayı düşünen kişi yönünden de aynı derecede etkilidir.  

Öte yandan, bir kez sermaye azaltım kararı gereğince ortaklık tarafından 

edinilen pay senetlerinin bir şekilde yeniden tedavüle çıktığı varsayımında, pay 

senedinin kıymetli evrak yönü nedeniyle de senedi devralan kişiye bir hak 

bahşetmesi düşünülemez. Zira ister nama, ister hamiline yazılı olsun, anonim ortaklık 

pay senedi illi (sebebe bağlı) kıymetli evrak niteliği taşıdığından543, pay senedine 

temel oluşturan hukuki ilişkideki sakatlık, sonraki müktesiplere karşı da hiçbir 

sınırlamaya tâbi olmaksızın ileri sürülebilir. Şu hale göre, bir kere anonim ortaklık 

tarafından iktisap edilen ve hakkında imha tutanağı düzenlenen pay senedi, bundan 

sonra her nasılsa yeniden tedavüle çıkarsa, iyiniyetli olsalar bile sonraki müktesipler, 

söz konusu senedin geçersizliği savunmasına tahammül etmek zorundadırlar. 

Dolayısıyla böyle bir senedi iktisap eden yalnızca senedi devraldığı kişiye karşı bir 

tazminat talebi yöneltebilir; ancak hiçbir şekilde pay sahibi sıfatını kazanamaz. 

 

b. Payların elden çıkartılması 

TK m. 329/II’ye göre, TK m. 329/I b. 1 dışındaki diğer pay edinimi halleri 

gereğince ortaklık bünyesine geçen paylar ilk fırsatta tekrar elden çıkarılır. Anılan 

hükümle kanun, payların ortaklık bünyesinde kalabileceği süre konusunda geniş bir 

hareket alanı tanımamış, payların “ilk fırsatta” elden çıkartılması bir zorunluluk 

olarak öngörülerek, bunun yerine getirilmesi görevi yönetim kuruluna 

yüklenmiştir544. Buna karşın hükümde geçen “ilk fırsatta” deyimini “derhal” şeklinde 

anlamak da elbette mümkün değildir; yönetim kurulu, basiretli bir iş adamı gibi 

davranarak piyasa koşullarını değerlendirmek ve böylece “ilk fırsat”ı belirlemek 

konusunda en azından bir ölçüde nefes almak imkânına sahiptir. Sözgelimi piyasa 

şartları çerçevesinde çok yakın gelecekte payların değerinde haklı olarak bir artış 

beklenmekteyse, yönetim kurulunun, satış sırasında bu artıştan yararlanılması ve 

                                                 
543  Birçokları yerine bkz. Ülgen/Helvacı (Kendigelen/Kaya), Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Bası, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 22 N. 42. 
544  Bkz. Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 77-78.  
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ortaklığa daha çok sermaye girişinin sağlanması için payların elden çıkartılmasını 

makul bir süre geciktirmesi düşünülebilir. Ancak ilke, payların bir an önce elden 

çıkartılması zorunluluğu olduğundan, yönetim kurulunu beklemeye yöneltecek 

sebeplerin belirlilik taşımaları gerektiği ve olası bir sorumluluk davasında bu 

sebeplerin varlığını ispat yükünün de yönetim kurulu üzerinde olacağı açıktır545. 

Bunun dışında yönetim kurulunun, payların satışını, en azından payların alımı 

sırasında ödenen bedeli karşılayacak veya bunu aşacak bir bedelden gerçekleştirmesi 

zorunluluğu yoktur546, o nedenle, satışın salt bu tür bir sebeple geciktirilmesi haklı 

görülemez.  

Şu halde, kanunun aradığı, ilk fırsatta payların elden çıkartılması emrinin 

yerine getirilmesi bakımından piyasanın elverişli koşullarının oluşmasına rağmen 

yönetim kurulu üyeleri bu işlemi yerine getirmezlerse, TK m. 336/I b. 5 gereğince, 

kanunun kendilerine yüklediği sair görevlerden birinin yapılmaması nedenine bağlı 

olarak, meydana gelen zararı tazmin sorumluluğuyla yüzleşebilirler547. 

Payların elden çıkartılması konusunda üzerinde durulması gerekli bir diğer 

sorun, yönetim kurulunun bu payları kime devredebileceği ve payları devralma 

arzusu taşıyan birden fazla kişi varsa bunlar arasında nasıl bir işlemde bulunacağıdır. 

TK m. 329 gereğince iktisap edilen paylar, ortaklık elindeyken herhangi bir değeri 

bulunmayan içi boş birer hukukî kılıf olmalarına karşın548, bu haliyle de olsa halen 

varlıklarını koruduklarından, söz konusu payların elden çıkartılmasının, sermaye 

artırımı sırasındaki gibi bir yeni pay oluşturma işlemi niteliği taşımadığı açıktır. 

Diğer bir anlatımla payların satışı, ortaklıklar hukukuna ilişkin (ortaklıksal-

korporasyonel) bir yeni pay oluşturma değil, borçlar hukuku çatısı altında kendisine 

yer bulan bir değiş-tokuş işlemi görünümündedir. O nedenle TK m. 394 uyarınca 

sermaye artırımında mevcut pay sahiplerine tanınmış olan “yeni paylardan öncelikli 
                                                 
545  Burckhardt, a.g.e., s. 103. 
546  Burckhardt, a.g.e., s. 103. Karş. Özdamar, a.g.e., s. 214-215. Yazar bir taraftan basiretli hareket etmekle 

yükümlü olan ortaklık yöneticilerinin, edinilen payları en azından iktisaptaki şartlarla elden çıkarmak 
zorunda olduğundan söz ederken, takip eden satırlarda bu kez, piyasa şartları nedeniyle payların devri 
sırasında zarar edilebileceğini ve bundan, kusurlu olan yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulacağını 
söyleyerek birbiriyle bağdaşması güç iki ifadeye yer vermiş olmaktadır.  

547  Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 78. 
548  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 3. 
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alım hakkı”, TK m. 329/II gereğince payların elden çıkartılması aşamasında 

uygulama alanı bulamaz549. Bununla birlikte, payların elden çıkartılması işlemi ile 

sermaye artırımı sırasındaki yeni pay oluşturma işleminin sonuç olarak ortaksal alana 

etkisi bakımından önemli benzerlikler gösterdikleri de açıktır. Hele hele, payların 

ortaklık bünyesindeyken salt içi boş bir hukukî kılıf niteliği taşıdıkları ve esasında bu 

payların elden çıkartılması işlemi ile kayıtlı sermaye sistemine tâbi anonim 

ortaklıklarda sermaye artırımını gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararıyla yeni 

pay ihracı arasındaki farklılığın iyice silikleştiği göz önünde tutulduğunda, payların 

elden çıkartılması sırasında pay sahiplerine yeni pay alma hakkıyla varılmak istenen 

hedefi sağlayıcı bir hak tanınması gerektiğinden kuşku duyulamaz.  

Mevcut sistemde bunu sağlamanın yolu, payların elden çıkartılması sırasında 

eşit işlem ilkesinin uygulanması gerektiğini kabul etmekten geçer550. Buna karşılık 

öğretide bazı yazarların, payların elden çıkartılmasında eşit işlem ilkesinin uygulama 

alanı bulamayacağı görüşünü savunduklarını görüyoruz551. Bu düşüncedeki 

yazarlardan Yıldız, payın elden çıkartılması sırasında eşit işlem ilkesinin uygulama 

alanı bulamamasına gerekçe olarak, TK m. 329/II’nin yönetim kuruluna, ortaklık 

elindeki payları pay sahiplerine satma görevini değil, yalnızca payları en kısa 

zamanda ve en elverişli şekilde elden çıkarma yetki ve görevi verdiğini, bu nedenle 

yönetim kurulunun, şirket menfaatini dikkate alarak ve açıkça keyfi bir davranış 

sergilemedikçe elindeki payları dilediğine satma imkânına sahip olduğunu ve bu satış 

işleminin, kollektif (ortaksal) alana ilişkin bulunmasından da söz edilemeyeceğini 

göstermektedir552.  

Oysa her şeyden önce, yazarın iddiasının aksine, TK m. 329/II’de yalnızca 

payların ilk fırsatta elden çıkartılması zorunluluğundan söz edilmesinden ve bu elden 

çıkartmanın nasıl ve kimlere yapılması gerektiği konusuna ilişkin kanundaki 

suskunluktan yola çıkılarak, yönetim kurulunun payları ortaklara satmakla yükümlü 
                                                 
549  Bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 132; Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 78. 
550  Payların elden çıkartılması sırasında eşit işlem ilkesinin uygulanması gerektiği görüşünde bkz. Teoman, 

Oydan Yoksunluk, s. 78; Çeliktaş, a.g.e., s. 206.  
551  Herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin bu yönde bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 856; yine 

aynı görüşte Yıldız, Eşit İşlem, s. 82. 
552  Bkz. Yıldız, Eşit İşlem, s. 82. 
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bulunmadığı gibi bir sonuca ulaşılması mümkün değildir. Kanun, yalnızca payların 

ilk fırsatta elden çıkartılmasından söz etmektedir ama bu elden çıkarma sırasında 

öncelikle ortaklara yönelinmesini reddedici bir ifadeye de yer vermemektedir. 

Dolayısıyla kanunun lâfzı, yönetim kurulunun bu payları, eşit işlem ilkesine uygun 

davranmak koşuluyla pay sahiplerine satmakla yükümlü bulunmadığı yönündeki bir 

sonuca ulaşılmayı haklı gösterici yoruma imkân tanımamaktadır.  

Daha önemlisi, payların elden çıkartılması işleminin ortaksal (kollektif) alana 

ilişkin bir işlem olmadığı, o nedenle eşit işlem ilkesinin uygulama alanı 

bulamayacağı yolundaki gerekçeye de katılmak mümkün değildir. Payların elden 

çıkartılması işleminin, doğrudan pay sahibiyle şirket arasındaki ortaklık hukukundan 

kaynaklanan ilişkiye, diğer bir deyişle, ortaksal alana dair bir işlem olmadığı 

doğrudur; pay sahibi, TK m. 329/II gereğince elden çıkartılan payı devralırken pay 

sahibi sıfatıyla değil, görünüşte alelade bir üçüncü kişi olarak şirketle karşı karşıya 

gelmekte, dolayısıyla pay sahibiyle ortaklık arasında tipik bir borçlar hukuku ilişkisi 

kurulmaktadır. Ne var ki eşit işlem ilkesi, yalnızca doğrudan ortaksal alana yönelik 

olarak gerçekleştirilecek işlemler bakımından uygulama alanı bulmaz; borçlar 

hukuku ilişkisi niteliği taşıdığı halde ortaksal alanda etki doğuracak işlemler 

yönünden de yine eşit işlem ilkesi uygulanma kabiliyetini haizdir553. Nitekim TK m. 

329 kapsamında edinilen payların elden çıkartılması sonucunda ortaklık içi 

dengelerin değişmesi durumu söz konusu olabileceğinden, burada da etkilerini 

ortaksal alanda hissettirecek bir borçlar hukuku sözleşmesi ile karşı karşıya olunduğu 

açıktır.  

Nihayet yazarın, payların elden çıkartılması sırasında yönetim kurulunun eşit 

işlem ilkesine uygun davranmakla yükümlü bulunmadığı ve “şirket menfaatlerini 

dikkate alarak ve açıkça keyfi bir davranış sergilemedikçe”554 bu payları dilediğine 

satma yetkisine sahip olduğu görüşü kendi içerisinde de tutarsızdır. Gerçekten, 

Yıldız’ın da eserinde, yukarıda anılan görüşü savunduğu yerin hemen birkaç sayfa 

                                                 
553  Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, a.g.e., § 39 N. 42 vd.; ayrıca bkz. Nomer, “Anonim Ortaklıkta Eşit 

Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Beta, İstanbul 1998, s. 477-478; ıskat 
konusu payların elden çıkartılması konusuna ilişkin aynı yöndeki düşünce için bkz. Değirmenci, s. 75. 

554  Yıldız, Eşit İşlem, s. 82. 
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sonrasında belirttiği gibi eşit işlem ilkesi, şirket organlarına tanınmış olan takdire 

bağlı yetkileri kullanırken keyfi davranılmasını önlemek amacı güder555. Şimdi, 

yazarın iddia ettiği gibi, eğer yönetim kurulu payları dilediğine satma yetkisini 

haizse, o zaman artık burada yapılan satışın “keyfi” olup olmadığını tartışma imkânı 

yok demektir. Buna karşılık şayet, payların satışı sırasında yönetim kurulu yine de 

keyfi bir davranış sergilememekle yükümlüyse, bunun anlamı, yönetim kurulunun 

eşit işlem ilkesini dikkate almak zorunda olduğudur; bu iki ifadenin başka türlü 

birbiriyle bağdaştırılmasına imkân yoktur.  

Her halde bu konudaki en isabetli çözüm, Alman hukukundaki gibi (AktG § 

71/I b. 8) kanunda, payın edinilmesi ve elden çıkartılması sırasında eşit işlem 

ilkesine uygun davranılması yükümlülüğünün varlığını emredici bir hükme yer 

verilmesidir 556. 

Son olarak yönetim kurulunun, TK m. 329 kapsamında gerçekleştirilen 

işlemleri, bu kapsamda pay edinimlerini, edinilen payların itfalarını veya elden 

çıkartılmalarını yıllık raporda göstermekle de yükümlü bulunduğunu (TK m. 

329/III), böylelikle kanunun, genel kurulun anılan işlemlerden haberdar kılınmasını 

aradığını ekleyelim. 

 

2. Ortaklık elindeki paylara ilişkin hakların durumu 

a. Genel olarak 

Yukarıda, anonim ortaklığın kendi payını edinimi işleminin gerçekte ortağa 

yapılan bir malvarlığı aktarımı niteliği taşıdığını, her ne kadar şeklen payın 

edinimiyle pay sahibi ile ortaklık arasında bir edimler değiş-tokuşu gerçekleşiyor 

görünmekteyse de aslında ortaklığın bu işlem ardından gerek ortaklık alacaklıları, 

gerek ortaklık bakımından anlam ifade eden bir malvarlığı değerini iktisap 

etmediğini söylemiştik. Öte yandan, tüzel kişilik kuramı bakımından da ortaklığın 

kendi kendisinin pay sahibi sıfatını kazanmasının mantıksal açıdan olanaksızlığını –
                                                 
555  Bkz. Yıldız, Eşit İşlem, s. 87-88. 
556  Ne var ki TK Tasarısı’nda da konu yine suskun geçirilerek, söz konusu tartışmaya açık kapı bırakılmaktadır. 

Bkz. aşağıda, Beşinci Bölüm, § 17, II. 
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nitekim böyle bir işlem, bir insanın kendi eliyle bir kolunu kavrayıp ardından yeni bir 

şeye malik olduğunu iddia edebilmesi kadar anlamsızdır– belirterek, TK m. 329 

kapsamında gerçekleştirilecek bir pay edinimi işlemi ardından, ortaklığın paydan 

kaynaklanan hakkı kullanma imkânının bulunamayacağını eklemiştik557. Bu nedenle, 

her ne kadar payın ortaklık tarafından edinilmesi ile birlikte ortaklık payı halen 

varlığını korumaktaysa da, doğal olarak yukarıdaki açıklamalarımız bizi, TK m. 329 

gereğince ortaklığın, elinde bulundurduğu bu paylardan dolayı hiçbir pay sahipliği 

hakkını kullanamayacağı sonucuna ulaştırmaktadır. Dolayısıyla, ortaklığın elindeki 

kendi paylarından kaynaklanan hakların hukukî yazgısını belirleyen TK m. 329/III c. 

2’de, salt yönetsel hakları hedefler şekilde“Şirketçe devralınan payların umumî 

heyette temsili caiz değildir” ifadesine yer verilmesine rağmen, malvarlığı hakları 

konusundaki kanunun suskunluğuna farklı bir anlam yüklenmesine ve ortaklığın 

kendi kendisine karşı pay sahibi sıfatını kazanamayacağı mantıksal gerçeğinin 

sınırlarını zorlayıcı sonuçlara varılmasına imkân tanınamaz558.  

Ne var ki varılan bu sonucun, ortaklık elindeki paylara ilişkin haklar 

konusunda ortaya çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturamayacağı da açıktır, 

özellikle ortaklığın elindeki paylardan kaynaklanan yönetsel veya mali hakları 

kullanmasının ne gibi sonuçlar doğuracağı soruları yanıta kavuşmayı beklemektedir. 

Kaldı ki ortaklığın edindiği paylar dolayısıyla malvarlığı haklarını kullanabilip 

kullanamayacağı konusu öğretide oldukça tartışmalıdır559. O nedenle öncelikle 

öğretide konu hakkında ileri sürülen diğer görüşlere yer verilip bunların isabet 

derecelerinin tartışılması ve ortaklığın, kendi elindeki paylardan kaynaklanan hakları 

kullanmasının ne gibi sonuçlara neden olacağı sorununun değerlendirilmesi gerekir.  

 

 

 

                                                 
557  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 3. 
558  Bu yönde bkz. Teoman, “Limited Ortaklığın Edindiği Kendi Paylarından Doğan Hak ve Borçlar ve 

Edinmenin Diğer Bazı Sonuçları”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. I (1971-1982), 
Beta, İstanbul 2000, s. 154. 

559  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2, c. 
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b. Yönetsel haklar 

aa. Genel olarak 

TK m. 329/III c. 2’de yalnızca, ortaklık tarafından anılan madde kapsamında 

edinilen payların genel kurulda “temsil” edilemeyeceği ifadesine yer verilmesine 

rağmen, hükmün oy verme, genel kurul toplantısına katılma, iptal davası açma, 

azınlık haklarını kullanma gibi bütün yönetsel hakları kapsadığı konusunda 

duraksamaya yer yoktur560. Diğer bir deyişle ortaklık, edindiği paylar nedeniyle 

hiçbir yönetsel hakkı kullanamaz. 

Öte yandan, Alman hukukunun etkisiyle, TK m. 329/III c. 2’deki 

düzenlemenin, ortaklığın salt TK m. 329’da sayılan istisnaî haller gereğince, 

dolayısıyla hukuka uygun şekilde edindiği paylar bakımından değil, bunlar dışında, 

yasağa aykırı olarak edinilen paylar hakkında da uygulanacağı görüşünün561 Türk 

hukuku yönünden savunulabilirliği, öncelikle iki engelin aşılmasına ihtiyaç duyar ki, 

aşağıda ayrıntılı şekilde değerlendirileceği üzere, kanımızca buna olanak yoktur562. 

Gerçekten, anılan düşünce uyarınca TK m. 329/II c. 2’nin yasağa aykırı edinimler 

yönünden de uygulama alanı bulabilmesinin zorunlu ön şartı, ortaklığın, TK m. 

329’da sayılan haller dışında da kendi paylarını iktisap edebilmesi imkânına sahip 

olmasıdır. Daha açık bir anlatımla, ortaklığın TK m. 329 yasağına rağmen ve orada 

sayılan istisnaî haller dışındaki başkaca hallerde de bazı payların mülkiyetini iktisap 

edebilmesi gerekir ki yukarıda anılan görüş kendisine uygulama alanı bulabilsin.  

Esasen Alman hukuku bakımından bu konuda bir sorun yoktur; çünkü AktG 

§ 71/IV’te, Alman hukukunda taşınır mülkiyetinin naklinde ve alacağın temlikindeki 

soyutluk ilkesiyle (Abstraktionsprinzip) uyumlu olarak AktG § 71’deki istisnaî haller 

dışında gerçekleştirilen pay edinimlerinde de tasarruf işleminin geçerliliğini 

koruyacağı, butlanın yalnızca borçlandırıcı işleme etki edeceği açıkça hükme 

bağlanmıştır. Başka bir söyleyişle, AktG § 71’deki istisnaî haller dışında da pay 
                                                 
560  Teoman, “‛Şirketçe Devralınan Payların Umumî Heyette Temsili Caiz Değildir’ Kuralının (TK m. 329, f. 3, 

c. 2) Anlamı”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku –Tüm Makalelerim–, C. I (1971-1982), Beta, İstanbul 2000, s. 
262; aynı yazar, Oydan Yoksunluk, 60. 

561  Bu görüş için bkz. Teoman, Şirketçe Devralınan Paylar, 265; takiben Özdamar, a.g.e., s. 219; Çeliktaş, 
a.g.e., s. 214. 

562  Bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, II, 1. 
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ediniminde bulunulması hukuken mümkündür; yalnızca, AktG § 71’e aykırı 

nitelikteki borçlandırıcı işlem butlanla sakatlanacağından ortaklık, geçersiz sebebe 

dayalı olarak sebepsiz zenginleşen konumuna düşer. 

Oysa Türk hukuku açısından durum farklıdır ve Alman hukukunda savunulan 

yukarıdaki görüşün Türk hukukunda kabul edilebilirliğinin önündeki ilk engeli, TK 

m. 329’a aykırılığın sadece borçlandırıcı işlemi mi kapsadığı, yoksa aynı sakatlığın 

tasarruf işlemini de etkileyip etkilemediği sorunu oluşturmaktadır. Aşağıda konu 

üzerinde yeniden durulacağı üzere, kanımızca TK m. 329 salt borçlandırıcı işlemi 

değil, tasarruf işlemini de batıl sayan bir düzenleme içermektedir, bu nedenle 

maddede sıralanan istisnaî haller dışında ortaklığın kendi paylarını edinebilmesine 

zaten olanak bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu kabulün zorunlu sonucu olarak, TK 

m. 329’a aykırı şekilde edinilmiş paylar ortaklık uhdesinde hiçbir zaman 

bulunamayacağından, yasağa aykırı şekilde edinilen paylardan kaynaklanan hakların 

da TK m. 329/III c. 2 hükmüne tâbi tutulması gerektiği yönündeki bir görüşün 

savunulmasına Türk hukuku bakımından ihtiyaç ve imkân yoktur. O nedenle 

Özdamar ve Çeliktaş’ın563, bir taraftan TK m. 329/III c. 2’nin yasağa aykırı şekilde 

edinilen paylar için de uygulanacağından söz etmeleri, buna karşın aynı zamanda TK 

m. 329 yasağına aykırılığın borçlandırıcı işlem yanında tasarruf işlemini de 

hükümsüz kılacağını ileri sürmeleri apaçık bir çelişkidir.  

Bir an için TK m. 329 yasağına aykırılığın yalnızca borçlandırıcı işlemi 

etkilediği, ancak tasarruf işlemine dokunmadığı kabul edildiğindeyse, bu kez ikinci 

bir engelin daha aşılması gerekir: Türk hukukunda alacağın temlikinin geçerliliğinin 

sebebe bağlı olup olmadığı sorunu564. Eğer bu konuda sebebe bağlılık (illilik) görüşü 

kabul edilirse, her ne kadar TK m. 329’da aykırı edinim yalnızca borçlandırıcı 

işlemin geçerliliğini etkilese bile, bu geçersizlik temlikin sebebe bağlılığı dolayısıyla 

payın ortaklığa devri işlemine de sirayet edeceğinden, ortaklık yine payların 

mülkiyetini kazanmış olamaz. Buna karşılık alacağın temlikinin soyut (mücerret) 

olduğu düşüncesi benimsenirse, o zaman payın ortaklığa devrine ilişkin borçlandırıcı 

                                                 
563  Bkz. Özdamar, a.g.e., s. 229; Çeliktaş, a.g.e., s. 223.  
564  Ayrıntılı inceleme için bkz. aşağıda, Dördüncü Bölüm, § 15, II, 1. 
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işlem batıl olsa da bu butlan yaptırımı tasarruf işleminin geçerliliğini 

etkilemeyeceğinden ortaklık, hukuka aykırı olsa da payın mülkiyetini elde eder. İşte 

Alman hukukunun etkisiyle Türk hukukunda da TK m. 329/III c. 2’nin yasağa aykırı 

olarak edinilen paylar yönünden uygulama alanı bulacağı yönündeki düşünce, ancak 

ve sadece bu son varsayımda, yani TK m. 329 yasağına aykırılığın tasarruf işlemini 

etkilemediğinin ve Türk hukukunda payın mülkiyetinin devrinde soyutluk ilkesinin 

geçerlilik taşıdığının kabulü halinde bir anlam kazanır.  

 

bb. Oy hakkı 

aaa. Genel olarak 

TK m. 329/III c. 2 gereğince, ortaklık tarafından iktisap edilen payların genel 

kurulda temsil edilememesi kuralının paydan kaynaklanan yönetsel haklardan, birinci 

sırada, “oy hakkını” hedef aldığı konusunda kuşku yoktur. Hüküm, anonim ortaklığın 

bizzat kendisinin pay sahibi olamayacağı yönünde zorunluluğun bir sonucu olarak, 

edinilen paylara oy hakkı tanımamaktadır. Böylelikle ortaklık iradesinin oluşmasında 

bizzat ortaklığın kendisinin oy kullanması ile ortaya çıkacak mantıksal çelişki baştan 

giderilmekte, daha doğrusu, bu çelişkiye işaretle, ortaklığın paylardan kaynaklanacak 

oy hakkını edinemeyeceği gerçeği, söz konusu hükümle açıklığa kavuşturulmaktadır. 

O nedenle, payın ortaklık tarafından edinimi ardından oy hakkının ortaklık tarafından 

kullanılamamasının payın iktisabının zorunlu bir sonucu olmadığı, bunun, kanun 

koyucunun, amacı göz önünde tutarak getirdiği bir düzenlemeye dayandığı yönünde 

öğretide savunulan görüşe565 katılma olanağı bulamıyoruz. Aksine, kanımızca, anılan 

hükmü benimsemekle kanun koyucunun yaptığı, bu zorunluluğu açıklayıcı bir 

düzenlemeye yer vermektir.  

 

 

 

                                                 
565  Bu görüşte bkz. Zöllner, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, Köln-Berlin-Bonn, Carl 

Heymanss, München 1985, § 136 N. 68. 
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bbb. Ortaklık elindeki payların yetersayılara etkisi  

Ortaklığın edindiği kendi payları nedeniyle oy hakkını kullanamaması 

konusunda gündeme gelen en önemli sorunlardan biri, bu payların, genel kurul 

toplantı yetersayılarının belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağıdır.  

Türk hukukundaki egemen düşünce, ortaklık elindeki payların genel kurul 

toplantı yetersayılarının hesaplanması sırasında dışarıda bırakılacağı, diğer bir 

deyişle, toplantı yetersayısının, tedavüldeki paylara göre tespit edileceği 

yönündedir566. Ne var ki anılan düşünceyi savunan yazarlar, bu kabullerinin 

dayanağına ilişkin değil doyurucu bir açıklama yapmak, hemen hiçbir gerekçe dahi 

ileri sürmediklerinden, söz konusu fikrin Türk hukuku bakımından bu haliyle bir 

çözüm ürettiğini söyleyebilmek güçtür. O nedenle, sorun hakkında bir tavır 

takınılabilmesi için öncelikle, hukukumuzda egemen olan bu kabulün gerekçelerinin 

ortaya konulması gerekir ki bu da bizi, sorunun tartışıldığı kaynak hukuktaki 

yaklaşımları incelemeye ve orada da özellikle İsviçre Federal Ticaret Sicili 

Dairesinin 1929 tarihli bir kararına567 kadar uzanmaya mecbur bırakır.  

Anılan kararda İsviçre Federal Ticaret Sicili Dairesi, eski İsviçre BK m. 

628’in son fıkrasında yer alan (ki daha sonra bu hüküm önce, TK m. 329/III c. 2’nin 

doğrudan beslendiği kaynağı oluşturan OR 659/V’e, oradan da –biraz değiştirilerek– 

halen yürürlükteki OR 659a’ya aktarılmıştır) düzenlemenin pay sahiplerinin 

korunması amacıyla getirildiğinden yola çıkarak, ortaklık elindeki paylar dolayısıyla 

yönetim kurulunun, diğer ortaklar üzerinde hâkimiyet kuramaması gerektiği 

tespitinde bulunmakta, bu sonucun sağlanması için ortaklık elindeki paylara ilişkin 

oy hakkının kullanılmamasının yetmeyeceğini, ayrıca ortaklık bünyesine geçen 

payların yetersayıların hesabında da dışarıda bırakılması gerektiğini belirtmekte, 

aksine bir düşüncenin kabulü durumunda yönetim kuruluna, ağırlaştırılmış 

yetersayılara ihtiyaç duyulan kararların alınmasını engelleyici bir silâh verilmiş 

olacağını ileri sürmekte, dolayısıyla bütün bu olumsuzlukların önüne geçilmesi için 

ortaklık bünyesindeki payların yetersayılar hesaplanırken göz önüne alınmaması 
                                                 
566  Bu görüşte bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279; Domaniç, a.g.e., s. 586; Tekinalp (Poroy/ 

Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 844. 
567  Karar metni için bkz. SJZ 26, 1929/30, Heft 3, 46-47.  
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gerektiğini kabul etmektedir568. Yine İsviçre öğretisinde Burckhardt, yakın 

gerekçelerle aynı sonucu varmaktadır569. Yazara göre, ortaklık elindeki payların 

yetersayı hesabında dışarıda bırakılmaması durumunda, ortaklığın karar alma 

yeteneğinden yoksun kalınması ile karşılaşılabilir. Halbuki böyle bir düşüncenin 

kabulü, tam da OR Art. 659/V’in (TK m. 329/III c. 2’nin) ratio legisine aykırılık 

oluşturur. Anılan hükümle birlikte ortaklık elindeki payların oy hakkını 

kullanamaması ile önlenmek istenen, genel kurul ile yönetim kurulu arasındaki yetki 

bölüşümünün zedelenmemesi, bizzat genel kurul tarafından seçilmiş olan yönetim 

kurulunun, genel kurul toplantısı yapılırken pay sahipleri üzerinde bir hakimiyet 

kurmasının önlenmesidir. Dolayısıyla yönetim kurulu, ortaklığın kendi payını 

edinimi kurumunu kullanarak genel kurulun karar almasını zorlaştıramamalı veya 

engelleyememelidir. Bunun yolu ise söz konusu payların yetersayıların hesabında 

dışarıda bırakılmasından geçer. Yazarın düşüncesine göre bu sonuç, OR 699/II’de 

(TK m. 366) düzenlenen570 azınlık hakkı bakımından da aynen geçerlidir; orada da 

sermayenin % 10’u oranındaki azınlık, oy kullanma hakkı olan payların itibari 

değerleri göz önünde tutularak, daha açık bir anlatımla, ortaklık elindeki payların 

esas sermayeden düşülmesi sonucunda ulaşılan esas sermaye rakamının % 10’una 

göre belirlenmek gerekir. 

Buna karşılık, aksi yöndeki görüşün savunucularının başında gelen 

Siegwart571, kanunda yetersayıların esas sermayenin en az üçte ikisine göre 

belirlendiği durumlarda572, –payların sermaye azaltımı nedeniyle edinilmesi hariç– 

ortaklık elindeki payların da bu yetersayısı hesabına katılması gerektiğini, çünkü bu 
                                                 
568  Yine ortaklık elindeki payların yetersayıların hesabında dışarıda bırakılması gerektiği görüşünde bkz. von 

Steiger (Çağa), a.g.e., s. 178-179. 
569  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 99.  
570  Yazarın eserini kaleme aldığı sırada, Türk hukukundan farklı olarak İsviçre Borçlar Kanunu’nda yalnızca 

tek bir azınlık hakkı düzenlemesine yer verildiği için, yazar, doğal olarak yalnızca bu azınlık hakkına ilişkin 
maddeyi zikretmekle yetinmiştir. Dolayısıyla yazarın anılan görüşünün genel olarak azınlık hakları 
bakımından bu yönde olduğu söylenebilir. 

571  Siegwart, a.g.e., Art. 648 N. 16. 
572  Bu görüşün savunulduğu tarihte İsviçre hukukunda, Türk hukukundan farklı olarak, TK m. 388/I’deki gibi 

oybirliğiyle karar alınmasını gerektiren bir durum bulunmayıp, yalnızca aOR 648’de, sermayenin 2/3’ünün 
oyları ile alınabilecek karar türlerine yer verilmekteydi.  
Öte yandan yine Türk hukukundan farklı olarak İsviçre hukukunda, genel kurul toplantıları bakımından 
toplantı ve karar yetersayısı ayrımının öngörülmediğini ve 1991 tarihli değişiklikle kaldırılan aOR 648’de 
yer verilen oranın esasen karar yetersayısını hedef tuttuğunu hatırlatalım. 
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payların da “esas sermayenin tamamının” bir bölümünü oluşturduğunu, zaten 

kanunda ortaklık elindeki payların, ilk fırsatta yeniden tedavüle çıkartılmasının 

hükme bağlandığını ve kanunun, ancak ağırlaştırılmış yetersayı ile hükme 

bağlanabilecek önemde gördüğü bir iş hakkında karar alınabilmesinde sermayenin 

üçte ikisinin olumlu oy kullanmasını elbette arayabileceğini belirtmektedir. Yazar 

ayrıca, İsviçre Ticaret Sicili Dairesinin yukarıda anılan kararını eleştirerek, kararda 

yer alan, ortaklık elindeki payların da yetersayı hesabına dahil edilmesi durumunda 

ortaklık yönetiminin karar alınmasını uygun görülmez şekilde zorlaştırabileceği 

görüşüne karşılık uygulamada çoğunlukla, yönetim kurulunun, bir önerinin 

gerçekleşmesi yönünde çaba harcadığının görüldüğünü, bu durumda ortaklık elindeki 

payların yetersayılara dahil edilmemesinin, yönetim kurulu yönünden, genel kurulda 

karar alınmasını gereksiz şekilde kolaylaştıracağını, oysa bu tür bir kolaylığın 

tanınmamasının, yönetim kurulunun, hukuka aykırı pay edinimlerinden veya hukuku 

uygun edinim durumlarında payları gereksiz şekilde ortaklık bünyesinde tutmaktan 

kaçınmasını beraberinde getireceğini ileri sürmektedir.  

Görüldüğü üzere yazarın anılan görüşü savunmadaki temel hareket noktası, 

OR Art. 648 uyarınca karar alınmasında, yönetimi belirleyen ortakların kanunun 

aradığı oranda (2/3) sermayeyi temsil eden paya sahip bulunmadıkları bir olasılıkta, 

payların ortaklık tarafından iktisapları ardından yetersayıların hesabına dahil 

edilmemesi üzerine söz konusu ortakların (dolayısıyla ortaklık yönetiminin) ana 

sözleşmeyi değiştirmek amacıyla yapılacak toplantı için gerekli yetersayıya 

ulaşabilecekleri, oysa bu tür bir kolaylaştırmaya imkân tanınmasının doğru 

olmayacağı düşüncesidir. Nitekim Siegwart’ın görüşüne katılan Greuter,573 OR Art. 

648’de öngörülen durumlarda, yönetimin, ortaklık elindeki payların yetersayı 

hesabına dahil edilmesi neticesinde muhalif pay sahiplerinin işini kolaylaştırmasının, 

bu payların yetersayı hesabında dışarıda bırakılması neticesinde yönetimin ortaklık 

içindeki gücünü haksız şekilde sağlamlaştırmasından daha az tehlikeli olduğunu ileri 

sürmekte, dolayısıyla bunlardan birinci olasılığı tercih edilir bulmaktadır.  

                                                 
573  Greuter, a.g.e., s. 40. 
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İsviçre hukukunda savunulan bu görüşleri Türk hukuku yönünden 

değerlendiren Teoman’a göre,574 her şeyden önce TK’da azınlık haklarını düzenleyen 

m. 310, 341, 348, 356, 366 ve 377’de hep “esas sermayenin en az onda birini temsil 

eden pay sahipleri”nden söz edildiği için, azınlık sıfatının belirlenmesinde mutlaka 

tüm esas sermaye göz önünde tutularak hesaplama yapılmalıdır; o nedenle bu 

miktardan, ortaklığın edindiği kendi paylarının indirilmemesi gerekir.  

Aynı şekilde yazar, TK m. 372 ve 388 gereğince yapılacak genel kurul 

toplantıları bakımından da aynı sonuca varılması gerektiği düşüncesindedir575. Buna 

göre, hukukumuzda genel kural olarak TK m. 372’de toplantı yeter sayısı, şirket esas 

sermayesine göre belirlenmiştir. Nitekim TK m. 372’nin “şirket sermayesinin en az 

dörtte biri” şeklindeki açık ifadesi nedeniyle, toplantı yetersayısı belirlenirken 

ortaklığın edindiği kendi paylarının esas sermayeden indirilmesine gerek olmadığı 

sonucuna varılmalıdır.  

Diğer yandan yazara göre, her ne kadar ağırlaştırılmış toplantı yetersayıları 

bakımından durum özellik arz etse de, bu konuda varılacak sonuç da aynı olmak 

gerekir. Bu yaklaşım uyarınca, sözgelimi TK m. 388/II kapsamında bir karar 

alınması düşünülmekteyse ve anonim ortaklık, esas sermayesinin 1/3’ünden fazla bir 

miktardaki payını edinmiş ve halen elinde bulunduruyorsa, geriye kalan payların 

itibari değerleri toplamı 2/3 sermaye oranına ulaşamadığı için edinilen paylar 

ortaklık elinde bulunduğu sürece anılan kararların alınması mümkün değildir; söz 

konusu toplantı yetersayısı, ortaklık elindeki paylar çıkartılarak hesaplanamaz. 

Çünkü bir kere, TK m. 329’daki istisnalardan yararlanarak edindiği payları ilk 

fırsatta elden çıkarma yükümlülüğüne tâbi olan yönetim kurulunun, genel kurulun 

iradesini, belirli konularda karar almayı engelleyecek biçimde etkilemesi 

düşünülemez. Kaldı ki toplantı yetersayısının ortaklık elindeki payların esas 

sermayeden düşürülmesi suretiyle belirlenmesi, diğer bir deyişle yetersayının 

tedavüldeki paylara göre hesaplanması, TK m. 388’de geçen “şirket sermayesinin en 

az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin ... hazır bulunması” şeklindeki 

                                                 
574  Bkz. Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 178-181. 
575  Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 178-181; takiben Çeliktaş, a.g.e., s. 219. 
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düzenlemenin açık ifadesine aykırı olacağı gibi bu yorum, istisnai bir edinme 

nedeniyle TK’nın toplantı yetersayıları bakımından ölçüt kabul ettiği “esas 

sermayeye göre belirlenme” ilkesini de zedeleyecektir. 

İtiraf etmek gerekir ki gerek azınlık haklarının kullanımında “esas 

sermayenin onda biri”ni arayan TK m. 310, 341, 348, 356, 366 ve 377’nin, gerek 

genel kurul toplantı yetersayısının oluşumunda “şirket sermayesinin” belirli bir oranı 

temsil eden payların varlığını talep eden TK m. 372 ve 388’nin lâfzi yorumu, 

Teoman’ın yukarıda yer verilen görüşüne haklılık vermektedir. Ancak kanımızca 

burada asıl olarak üzerinde durulması gereken sorun, kanunun ruhunun da varılan bu 

sonucun isabetini teyit edip etmediğidir. Değişik bir anlatımla, anılan hükümlerde 

kanun koyucunun esas sermayenin belirli bir oranını yetersayı bakımından ölçüt 

olarak kabul etmesinde korumak istediği menfaat çerçevesinde soruna bakıldığında, 

bu menfaatle örtüşmesi bakımından acaba tedavüldeki payların mı yoksa ortaklığın 

tüm paylarının mı yetersayı hesaplamasında esas alınması uygundur? 

Nitekim –yineleme pahasına da olsa söylemek gerekir– İsviçre hukukunda 

Siegwart’ın öncülüğünü yaptığı düşünce taraftarları, yetersayıların belirlenmesinde 

ortaklık elindeki payların esas sermaye miktarından düşürülmemesi gerektiğini kabul 

ederken her ne kadar öncelikle kanunun lâfzının bu yaklaşımı haklı gösterdiğinden 

yola çıkmaktaysalar da, sonrasında bu kabullerini, ağırlaştırılmış yetersayıların 

korumak istediği menfaat ölçütüyle sınamakta ve ortaklık yönetiminin, edinilen 

payların yetersayı hesabının dışında bırakılması durumunda iktidarlarını haksız 

şekilde güçlendirebilecekleri, o nedenle yetersayıların belirlenmesinde ortaklığın 

kendi paylarının hesaba katılması gerektiği sonucuna varmaktadırlar. Başka bir 

söyleyişle, İsviçre hukukunda ortaklık elindeki payların yetersayıların belirlenmesi 

sırasında hesaplama dışı bırakılamayacağını ileri sürenlerin de temel kaygısı, aksine 

düşüncenin, yani yetersayıların tedavüldeki paylara göre belirleneceği görüşünün 

kabulünün, ortaklık yönetimine, iktidarını güçlendirmek konusunda aslında hiç de 

hak etmediği bir başka kapıyı aralayabileceğidir. 

Soruna bu çerçeveden bakıldığında, her şeyden önce İsviçre hukukunda 

payların yetersayı hesabına dahil edilmesi gerektiğini ileri sürenlerin bu kaygılarının, 

azınlık haklarının kullanımı yönünden geçerlilik taşıyamayacağı açıklıkla 
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görülmektedir. Gerçekten, azınlık haklarının kullanımı için gerekli olan esas 

sermayenin onda biri oranındaki payın, sadece tedavüldeki paylar göz önüne alınarak 

belirlenmesi, yönetimin mevcut iktidarının güçlendirilmesine değil, tam aksine, 

yönetimin, azınlık haklarının kullanımı sayesinde daha çok denetlenebilmesine, 

dolayısıyla iktidarının törpülenmesine hizmet eder. Diğer yandan sözünü ettiğimiz bu 

son yaklaşımın, İsviçre hukukundan farklı olarak Türk hukuku bakımından bir başka 

yönden daha haklılık payı taşıdığı vurgulanmalıdır. Şöyle ki, Siegwart’ın yukarıda 

anılan düşünceyi ileri sürdüğü tarihte İsviçre Borçlar Kanunu’nda OR Art. 699 

hükmü ile tek bir azınlık hakkı düzenlemesi vardır ve TK m. 366’nın İsviçre Borçlar 

Kanunu’ndaki muadili olan bu hükümde de, azınlık hakkının kullanımı için esas 

sermayenin % 10’u oranındaki sermaye payına sahip olunması şartı aranmıştır. 

Ancak TK m. 366’da, OR Art. 699’dan farklı olarak, azınlık hakkının kullanımı için 

gerekli % 10 oranının ana sözleşmeyle daha az bir miktara indirilebileceği açıkça 

hükme bağlandığı gibi, Türk öğretisinde –tartışmalı olmakla birlikte– bu son 

hükmün, kıyasen diğer azınlık hakları bakımından uygulanabileceği de kabul 

görmektedir576. Şu halde, Türk kanun koyucusu tarafından TK m. 366’da açıkça 

benimsenen ve öğretide çoğu yazarca diğer azınlık hakları bakımından da geçerlilik 

taşıdığından kuşku duyulmayan, ana sözleşme ile azınlık hakkının kullanımının % 10 

sermaye oranının altına indirilebileceği yaklaşımı karşısında, ortaklık elindeki 

payların hesap dışı bırakılmasıyla –aslında sadece göreceli olarak–577 daha az bir 

miktardaki paya sahip kişilerin azınlık hakkını kullanabilir hale gelmesinin kanun 

koyucunun azınlık hakları düzenlemesindeki iradesiyle de örtüştüğü rahatlıkla 

söylenebilir.  

Bunun yanında, edinilen payların yetersayı hesabına katılmamasının ortaklık 

yönetiminin iktidarını güçlendirmeye hizmet edeceği kaygısının Türk hukuku 

                                                 
576  Nitekim bu görüşte bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 237; Helvacı, “Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunu’ndan 

Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukukî Niteliği ve Tanımı”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, Beta, 
İstanbul 1998, s. 302; TK m. 348 bakımından sorunu tartışarak aynı kanıya varan Moroğlu, “Anonim 
Ortaklıkta Özel Denetçi”, Makaleler I, Beta, İstanbul 1999, s. 66; aksi yönde bkz. İmregün, Anonim 
Ortaklıklar, s. 325. 

577  Göreceli olarak diyoruz, çünkü ortaklığın kendi paylarını edinmesi ardından, geriye kalan pay sahipleri 
ekonomik bakımından şirketin tamamına sahip hale geldiklerinden, edinilen payların hesap dışı bırakılması 
sonucunda belirlenen % 10 azınlık, aslında ekonomik anlamda ortaklığın bu miktardaki malvarlığını zaten 
elinde bulundurmaktadır.  



 

265 

bakımından –TK’nın İsviçre hukukundakinden farklı bir düzenleme benimsemesi 

nedeniyle– bir başka yönden daha anlam taşıyamayacağını vurgulamak gerekir. 

Gerçekten, İsviçre hukukunda TK m. 329’un kaynağını oluşturan aOR 659, salt bir 

düzen hükmü niteliğini taşıdığından, hükme aykırı edinimler butlan yaptırımına 

maruz kalmadığı gibi ortaklık, hükme aykırılık halinde de payın mülkiyetini geçerli 

şekilde kazanacağı için yönetim kurulunun pay edinimi kurumunu kendi menfaatine 

bir silâh olarak kullanması –en azından varsayımsal olarak– mümkün görülebilir. Bu 

sayede kanunun aradığı ağırlaştırılmış yetersayıya ulaşma imkânından yoksun olan 

bir yönetim kurulunun, sözgelimi payların bir kısmını, üstelik bizzat ortaklığın 

malvarlığını kullanarak borsa üzerinden toplaması, sonrasında bu paylar yetersayı 

hesabında dışarıda bırakılınca da arzu ettiği kararı alma olanağına kavuşması 

düşünülebilir. Ne var ki TK m. 329, aOR 659’dan ayrık şekilde, emredici bir 

düzenleme içerdiği, salt anılan maddede sayılan istisnaî hallerde geçerli bir edinimde 

bulunulabileceği ve hükme aykırılık, payın edinimi işleminin butlanla sakatlanması 

sonucunu doğuracağından bu tür bir edinim durumunun Türk hukukunda 

gerçekleşmesi kendisine önem atfedilmeyi hak edecek bir olasılık olarak görülemez.  

Kanımızca tüm bunlardan çok daha önemli olarak, anılan sorunun 

çözümündeki asıl kalkış noktasını, ortaklığın kendi payını ediniminin hukukî 

niteliğinde aramak gerekir. Çalışmamızın birinci bölümünde ayrıntısıyla ortaya 

konulduğu üzere578, ortaklığın kendi payını edinimi her ne kadar dışarıdan 

bakıldığında ortaklıkla pay sahibi arasında bir edimler değiş-tokuşu gibi görünse de, 

gerçekte bu işlemle ortaklık, gerek alacaklılar, gerek pay sahipleri bakımından anlam 

taşıyacak bir malvarlığı değerini kazanmamakta ve ekonomik bakımdan salt içi boş 

bir hukuki kılıfı bünyesine dahil etmektedir. Aslında payın edinimiyle 

gerçekleştirilen işlem, ayrılan ortağa bir tür malvarlığı aktarımında bulunulmasından 

başka bir şey değildir. Bu malvarlığı aktarımının sonuçları ise, geriye kalan pay 

sahipleri üzerinde etkilerini doğurur. Daha açık bir söyleyişle, bir ortağın payını 

ortaklığa satmasıyla, aslında bir anlamda, geriye kalan ortaklar bu payı satın almakta 

ve bunun karşılığının, ortağın ayrılması ile birlikte bütünüyle kendilerinin hak sahibi 

durumuna geldikleri ortaklık malvarlığından ödenmesini sağlamaktadırlar. Bu sonuç, 
                                                 
578  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III.  
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anonim ortaklığın da nihayetinde bir kişi birliği olduğu gerçeği göz önünde 

tutulduğunda yadırganamaz. Esasen aynı sonucu ekonomik mülkiyet kuramıyla izah 

etmek de mümkündür. Payın edinimi ile ortaklık bünyesine katılan bu payların 

ekonomik bakımdan malikleri, geriye kalan pay sahipleridir. Böylelikle, bir payın 

ortaklık tarafından edinilmesi, doğal olarak geriye kalan pay sahiplerinin, ortaklık 

malvarlığı üzerindeki ekonomik mülkiyetlerinin oranının da yükselmesi anlamına 

gelir.  

Nitekim bu hususu, ortaklığın bir kısım payı edinmesi ardından, sözgelimi 

TK m. 388/I kapsamında bir tâbiiyet değiştirilmesi kararının579 alınması olasılığında 

çok daha açık şekilde görmek mümkündür. Anılan olasılıkta bir kısım pay ortaklık 

bünyesinde yer alsa bile, tedavüldeki payların sahiplerinin tamamının oybirliği ile 

alacakları bir kararın TK m. 388/I kapsamında geçerlilik taşıdığından kuşku 

duyulamaz. Farklı bir anlatımla, söz konusu varsayımda her ne kadar tüm pay 

sahipleri, şeklen esas sermayenin tamamını ellerinde bulundurmuyor gibi görünseler 

de, gerçekte tüm ortaklık malvarlığının sahibi bu kişilerden başkası değildir. O 

nedenle, ortaklığın bir kısım payını edinip halen uhdesinde bulundurduğu durumda, 

ortaklık elindeki bu payların hesap dışı bırakılması ile, aslında salt göreceli olarak, 

esas sermayenin daha az bir kısmına sahip pay sahipleri azınlık hakkını kullanabilir 

veya ağırlaştırılmış yetersayıya ulaşabilir hale gelmiş gibi gözükse de, gerçekte bu 

tür bir indirim söz konusu değildir; bu pay sahipleri kanunun aradığı orandaki 

sermaye gücünü zaten ellerinde bulundurmaktadırlar. Aksine bir düşünce, anonim 

ortaklığın da sonuçta bir kişi birliği olduğunu, “pay” mevkiinin esasında, ortaklık 

hakkının daha kolay el değiştirebilmesini sağlamak için kurgulandığını göz ardı 

etmek ve “pay”a adeta bir tür dogma kimliği tanımak anlamına gelir ki bu kabul 

edilemez.  

İşte tüm bu gerekçeler doğal olarak bizi, anonim ortaklık elindeki payların 

gerek azınlık haklarının hesabında, gerekse genel kurul toplantı yetersayılarının 

                                                 
579  Buna karşılık, ortaklığın bünyesinde kendi paylarının bulunduğu durumda TK m. 388/I’de düzenlenen ve 

yine tüm pay sahiplerinin oybirliğine ihtiyaç duyulan “pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması” kararı 
alınmak istenirse, yalnızca tedavüldeki paylara ilişkin bir taahhüt geçerli olabilir. Diğer pay sahipleri buna 
oybirliğiyle karar vermeye hazır olsalar da ortaklık elindeki paylar için de bir taahhütte bulunulması imkânı 
yoktur; çünkü ortaklık, kendi paylarını aslen (birincil) iktisap edemez.  
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belirlenmesinde dikkate alınmayacağı ve hesaplamanın tedavüldeki paylara göre 

yapılması gerektiği sonucuna ulaştırır.  

 

ccc. Oy kullanma yasağına aykırılığın yaptırımı 

TK m. 329 kapsamındaki oydan yoksunluk haline ilişkin olarak 

hukukumuzda gündeme gelen sorun, yoksunluğa konu paylar nedeniyle genel 

kurulda oy kullanılması olasılığında hangi hükümlerin uygulama alanı bulacağı ve bu 

aykırılığın yaptırımın ne olduğudur. Sorun, kanun koyucunun Alman hukuku kökenli 

TK m. 381’de iptal edilebilirliği genel olarak düzenlemesine karşın, aynı alana bir de 

İsviçre hukuku kökenli TK m. 361 hükmüyle el atmasından ve böylece mevcut 

sistemin, yeterince harmanlanmayan bu iki hükmü bir arada bünyesinde 

barındırmasından kaynaklanmaktadır580.  

Gerçekten, TK m. 381/I’de, “umumî heyet toplantısına iştirake salâhiyetli 

olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını iddia eden pay sahipleri”nin, 

ancak muhalefetlerini toplantı tutanağına yazdırmak koşuluyla ve üç aylık hak 

düşürücü süre içinde iptal davası açabilecekleri düzenlemesine yer verilmesine 

rağmen, TK m. 361/III’te bu kez, genel kurul toplantısına katılmaya hakkı 

olmayanların karara iştiraklerinde pay sahiplerinin önceden herhangi bir itirazda 

bulunmaksızın dahi dava açabilecekleri hükme bağlanmış ve bu davanın 

açılabilirliğinde herhangi bir süre öngörülmemiştir. Ayrıca TK m. 361/III’te, TK m. 

381’den bir başka noktada daha ayrılarak şirkete, bu iştirakin karara müessir 

olmadığını ispatlamasıyla davayı reddettirme imkânı da sağlanmıştır.  

Aslında TK m. 361/III hükmü, yalnızca TK m. 329 kapsamındaki değil, 

TK’da düzenlenen diğer tüm oydan yoksunluk halleri bakımından da tartışma 

kaynağı olarak öğreti ve uygulamada farklı yaklaşımların savunulmasına neden 

olmuştur. Bir düşünceye göre581, TK m. 361/III hükmü, pay sahibinin toplantıya 

                                                 
580  Bkz. İmregün, Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumî Heyet Kararlarından Doğan 

Menfaat İhtilâfları ve Bunları Telif Çareleri, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s. 158; Moroğlu, 
Hükümsüzlük, s. 226-227. 

581  Teoman, Oydan Yoksunluk, s. 212-213; aynı yazar, Oydan Yoksun Pay Sahiplerinin Karara 
Katılmaları, s. 5 vd.  
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katılma hakkı olup da yalnızca oy kullanma imkânını haiz bulunmadığı yoksunluk 

durumlarında uygulama alanına sahip değildir. O nedenle, böyle bir oydan yoksunluk 

halinde yine de oy kullanımı söz konusu olursa, başkaca bir incelemeye gerek 

kalmaksızın, TK m. 381’deki “kanuna aykırılık” gerekçesiyle alınmış olan genel 

kurul kararının iptali gerekir. Buna karşı Yargıtay’ın uygulamasına da yansıyan 

görüş, herhangi bir oydan yoksunluk durumunda TK m. 361/III hükmüne 

başvurulması gerektiği, böylece şirkete, oydan yoksun paylara ilişkin olarak 

kullanılan oyların, kararın alınmasına etki etmediği savunmasında bulunma imkânı 

tanınması yönündedir582.  

Şu var ki söz konusu tartışmanın TK m. 329 kapsamında edinilen paylar 

dolayısıyla genel kurul toplantısında oy kullanılması haline taşınmasına imkân 

yoktur; çünkü bu olasılıkta, TK m. 291 ve 374/I-II’de düzenlenen diğer oydan 

yoksunluk hallerinden farklı olarak, ortaklık elindeki payların genel kurulda temsili 

de caiz değildir. Daha berrak bir anlatımla, ortaklık elindeki paylar ortaklığa hiçbir 

yönetsel hakkı tanımaz, bu paylar nedeniyle genel kurulda oy kullanan kişi, kanun 

ifadesiyle söyleyelim, “umumî heyet toplantısına iştirake salâhiyetli olmayan kimse” 

konumundadır. Halbuki TK m. 291 ve 374’teki oydan yoksunluk durumlarında pay 

sahibi, genel kurula katılma, öneride bulunma gibi diğer yönetsel hakların tamamını 

kullanma imkânını halen korumaktadır; yani bunların genel kurul toplantısına iştirak 

etmelerini engelleyen herhangi bir yasak yoktur. O nedenle, TK m. 329 kapsamında 

edinilen paylar, TK m. 381 yanında, doğrudan TK m. 361/III’ün de uygulama alanı 

içinde kendisine yer bulmaktadır583.  

Bu durumda, aynı hususu düzenleyen TK m. 381 ile 361/III’in birlikte 

değerlendirilmesi ile, iptal davası açabilme şartı bakımından pay sahipleri lehine en 

uygun olan TK m. 361/III’ün uygulanması gerekir584. Dolayısıyla, TK m. 329 

kapsamında edinilen paylar nedeniyle genel kurulda oy hakkının kullanıldığı bir 

                                                 
582  Örneğin bkz. Yarg. 11. HD’nin 16.03.1982 tarih ve 760/1097 sayılı kararı (YKD, C. VIII, S. 6, s. 814-816). 

Aynı görüşte bkz. İmregün, s. 139; yine Teoman’ın görüşünün TK m. 361/III’ün lâfzına uygun olduğunu 
kabul etmekle birlikte amaca uygunluk yönünden 11. HD’nin yorumunu tercih eden Moroğlu, 
Hükümsüzlük, s. 227 dpn. 166. 

583  Aynı yönde bkz. Özdamar, a.g.e., s. 222. 
584  İmregün, Menfaat İhtilâfları, s. 158; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 227. 
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olasılıkta, herhangi bir pay sahibi, TK m. 381’deki, toplantıya katılmak ve karara 

muhalif kalarak bunu tutanağa yazdırtmak şartını yerine getirmek zorunda 

kalmaksızın, salt genel kurula katılmaya hakkı olmayanların karara iştirak ettikleri 

gerekçesine dayalı şekilde bir iptal davası açma imkânına sahiptir.  

Öte yandan, her ne kadar TK m. 361/III’te, anılan gerekçeye dayalı olarak 

açılacak iptal davası bakımından herhangi bir süre öngörülmemişse de TK m. 381’in 

genel kurul kararı aleyhine açılacak iptal davaları için genel hüküm niteliği taşıdığı 

göz önünde bulundurularak, üç aylık hak düşürücü sürenin burada da uygulama alanı 

bulacağı kabul edilmek gerekir585. Buna karşılık TK m. 361/III c. son’un açık ifadesi 

gereğince şirketin, ortaklık elindeki paylara ilişkin kullanılan oyların genel kurulda 

kararın alınmasına etkide bulunmadığını ispatlayarak böyle bir davayı savuşturma 

olanağına sahip olduğunu tekrar hatırlatalım. 

 

cc. Diğer yönetsel haklar  

TK m. 329/III c. 2’nin sadece ortaklık tarafından edinilen payların genel 

kurulda “temsil” edilemeyeceği ifadesini içermesine karşın, söz konusu hükmün iptal 

davası açma, azınlık haklarını kullanma gibi, mutlaka genel kurula katılmak suretiyle 

kullanılması gerekmeyen diğer yönetsel hakları da kapsadığını söylemiştik586.  

Bunlara bir de, aslında doğrudan paya bağlı yönetsel haklardan birini 

oluşturmayan, yönetim kurulunda temsil edilebilmeyi de eklemek gerekir. Şöyle ki, 

TK m. 312/II’de, tüzel kişi pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi olamayacağı, 

ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişilerin yönetim kurulu üyesi sıfatını 

kazanabileceği hükme bağlanmıştır. İşte, ortaklığın elinde kendi payları bulunduğu 

ve anonim ortaklık tüzel kişiliğe sahip olduğu için de tüzel kişi pay sahibi sıfatını 

taşıdığı düşüncesinden hareketle, bizzat kendisini temsilen yönetim kuruluna bir 

gerçek kişiyi seçtirtebilmesi mantıksal bakımdan mümkün değildir. Benzer şekilde, 

ortaklığın hâkim durumda bulunduğu bir bağlı ortaklığı temsilen de hâkim ortaklık 

yönetim kurulu üyeliğine bir gerçek kişinin seçilebilmesi düşünülemez. Aslında nasıl 
                                                 
585  Ayrıntılı açıklama ve gerekçeler için bkz. Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 226-227. 
586  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 15, I, 2, b, aa. 
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ki ortaklığın iradesinin meydana geldiği genel kurulda, ortaklığın bizzat kendisinin 

oy kullanması bir çelişki oluşturacağından kabul edilemezse, aynı çelişki yönetim 

kuruluna, TK m. 312/II kapsamında ortaklığın temsilcisi sıfatıyla bir gerçek kişinin 

seçilmesi durumunda da aynen varlığını korumaktadır. O nedenle çok doğaldır ki bu 

tür bir seçim kararı, butlan yaptırımıyla karşılanmak gerekir.  

 

c. Malvarlığı hakları 

aa. Kâr payı hakkı 

TK m. 329’da yalnızca, ortaklık elindeki kendi paylarından kaynaklanan 

yönetsel hakların kullanılamayacağının açıkça düzenlenmesi, buna karşılık 

malvarlığı hakları konusunda kanunun suskun kalmasından hareketle öğretide 

çoğunlukla kabul edilen, anonim ortaklık elindeki payların kâr dağıtımı sırasında da 

hesaba katılacağı ve bu paylar için ayrılan kâr paylarının serbest yedek akçe olarak 

ortaklık malvarlığı içinde yer alacağıdır587. Bununla birlikte yine öğretide, genel 

kurulun kâr dağıtım kararı alırken dilerse hesaplamayı sadece tedavüldeki paylara 

göre de yapabileceğini, ancak bu şekildeki bir hesaplamayı açıkça tercih etmediği 

durumlarda, ortaklık elindeki payların kâr dağıtımında göz önüne alınması 

gerektiğini savunanlar da vardır588.  

Bize göre, kuramsal olarak ortaklık kendi kendisinin pay sahibi 

olamayacağından, dolayısıyla edinilen paylardan kaynaklanan hiçbir hakkı kullanma 

imkânını elde edemeyeceğinden, her ne kadar TK m. 329’da açıkça zikredilmese de, 

                                                 
587  Bu görüşte bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 844 

(Bununla birlikte her ne kadar yazar, anılan eserin bir başka yerinde, ortaklığın kendi paylarına isabet eden 
kâr payının anonim ortaklığa ödeneceğinden söz açmaktaysa da (520 N. 907a), bu ifadeye iştirak etmek 
mümkün değildir. Gerçekten, eğer ortaklık kendi paylarına düşen kâr payının ödenmesi yönünde bir karar 
alacak olursa, burada alacaklılık ve borçluluk sıfatı aynı kişide buluşacağından borç zaten sona erer (BK m. 
116); dolayısıyla hiçbir şekilde ortaklığın kendi kendisine bir ödeme yapabilmesi düşünülemez); yine 
ortaklık elindeki payların kâr dağıtımında hesaplamaya katılacağını kabul eden Çeliktaş, a.g.e., s. 210; 
Özdamar, a.g.e., s. 223 (Ne var ki bu son yazar, eserinin bir başka yerinde (bkz. 58) açıkça, ortaklık elindeki 
payların kâr dağıtımında dikkate alınmayacağını, böylece ortaklığın dağıtacağı kazanç paylarının miktarının 
da artacağını söyleyerek kendi içinde çelişkiye düşmektedir. Bu çelişki, yazarın, eserinin 58. sayfasında 
savunduğu görüşün Alman hukukundan kaynaklandığını (nitekim orada dpn. 76’da atıfta bulunulan 
yazarlara bkz.), bu hukuk sisteminde ortaklığın elindeki paylara ilişkin her türlü hakkın, dolayısıyla bu 
kapsamda kâr payı hakkının da kullanılamayacağının açıkça hükme bağlandığını (AktG § 71b) gözden 
kaçırmasından dolayı ortaya çıkmıştır.).  

588  Arslanlı, a.g.e., s. 138; Burkhardt, a.g.e., s. 101; Giger, a.g.e., s. 105. 
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ortaklığın, elindeki paylar dolayısıyla herhangi bir malvarlığı hakkına da sahip 

olamayacağı sonucuna varmak gerekir. Dolayısıyla ortaklık elindeki bu paylar, kârın 

dağıtımında dikkate alınmamalı ve kâr, tedavüldeki paylara göre belirlenmelidir.  

Buna karşılık, bir yavru ortaklık elindeki hâkim ortaklık paylarına isabet eden 

kâr payı konusunda farklı sonuca varılmasını ve bu payların da kâr dağıtımından 

yararlanması gerektiğini kabul eden düşünce589 bizce de yerindedir. Her şeyden evvel 

bu olasılıkta, biri yavru ortaklık, diğeri hâkim ortaklık olmak üzere iki ayrı hukuk 

kişisi bulunmakta, dolayısıyla ortaklığın kendisine karşı pay sahipliği sıfatını 

kazanmasının mantıksal olanaksızlığı bir sorun olarak gündeme gelmemektedir. 

Esasen yavru ortaklık aracılığıyla pay edinimini, ortaklığın kendi paylarını doğrudan 

iktisabıyla aynı hükümlere tâbi tutmayı haklı kılan gerekçe, bu yöntemle, payın 

edinimi kurumunun dolanılmasına imkân tanınabileceğidir590; yoksa, doğrudan 

edinimde ortaya çıkan kuramsal açmazın aynısı, bu halde de oluşuyor değildir.  

İşte, TK m. 329 kapsamında bir yavru ortaklık aracılığıyla payın edinimine 

imkân tanınan bir olasılıkta, daha açık bir deyişle, söz konusu hükümde sayılan 

istisnalar kapsamında, ancak, doğrudan değil de bir yavru ortaklık aracılığıyla pay 

iktisabında bulunulması halinde, yavru ortaklığa kâr payı hakkı tanınmasının, TK m. 

329’un dolanılması anlamını taşıdığından söz etmek kanımızca mümkün değildir. O 

nedenle yavru ortaklığın, elindeki hâkim ortaklık paylarından kaynaklanan kâr payı 

hakkını haiz olduğu sonucuna varmak gerekir591.  

 

bb. Tasfiye bakiyesine katılma hakkı 

Öğretide savunulan bir düşünceye göre tasfiye bakiyesinin dağıtılması 

sırasında ortaklık sona ermekte ve bu nedenle tüm sermaye ortadan kalkmakta 

olduğu için, ortaklık elindeki paylar tasfiye payının dağıtımı sırasında dikkate 

                                                 
589  Bu görüşte bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 521 N. 907b; aynı yönde Çeliktaş, a.g.e., s. 210; 

Doğan, Erwerb, s. 210. 
590  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 14, II. 
591  Bununla birlikte, Alman hukukundaki AktG § 71 d ve § 71 b’nin açık ifadesi nedeniyle, yavru ortaklığın 

elindeki ana ortaklık paylarının da kârdan yararlanamayacağı yönünde bkz. Benckendorff, a.g.e., s. 274. 
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alınmazlar; tasfiye payı, tedavüldeki paylara bölüştürülür592. Buna karşılık diğer bir 

düşünceye göre ise, ortaklığın elindeki paylar da aslında tasfiye bakiyesine katılma 

hakkını haizdir; ne var ki tasfiye sırasında ortaklık elindeki paylara tekabül eden bu 

tasfiye payı, tasfiye masasına katılacağı, ardından yeniden tüm paylara dağıtım 

gerçekleştirileceği ve nihayet aynı işlem, tasfiye bakiyesi kalmayıncaya dek devam 

edilmek gerekeceği için, pratik mülâhazalarla ortaklık elindeki payların tasfiye 

bakiyesine katılmamasının kabulü uygun olacaktır593. 

Görüldüğü üzere anonim ortaklığın edindiği kendi paylarının tasfiye 

bakiyesine katılma hakkının bulunup bulunmadığı konusunda savunulan bu görüşler 

nihai olarak aynı sonuca vardıklarından, anılan tartışmanın pratik bir önemi yoktur. 

 

cc. Yeni pay alma hakkı 

TK m. 329/III’te yer alan “Şirketçe devralınan payların umumî heyette 

temsili caiz değildir.” hükmü dolayısıyla gündeme gelen bir diğer sorun, ortaklığın 

edindiği ve halen elinde bulundurduğu kendi payları nedeniyle yeni pay alma/rüçhan 

haklarına sahip olup olmadığı, ortaklığın bu yeni pay alma hakkını kullanabilip 

kullanamayacağıdır.  

Alman hukukunda, AktG § 71b’nin açık düzenlemesi kapsamında ortaklığın 

elinde bulundurduğu paylara ilişkin haklar konusunda bir ayrım yapılmadığı, daha 

açık bir deyişle, ortaklığın bu paylar nedeniyle sadece yönetsel değil, diğer hiçbir 

malvarlığı hakkını da kullanamayacağı açıkça hükme bağlandığı ve daha önemlisi, 

AktG § 56 ile ortaklığın kendi paylarını taahhüdü de özel olarak yasaklandığından, 

sorun tartışma götürmez şekilde çözüme kavuşturulmuş durumdadır.  

Oysa TK m. 329’un doğrudan beslendiği kaynak niteliğindeki İsviçre 

hukukunda, gerek 1991 tarihli değişiklikten önce, gerek 1991 tarihli değişiklikten 

sonraki düzenlemede bu soruya verilmiş kesin bir yanıt bulunmadığından, mehazdaki 

bu suskunluk, Türk hukukuna da yansımıştır. 

                                                 
592  Bu görüşte bkz. İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 279. 
593  Giger, a.g.e., s. 106; benzer şekilde Burckhardt, a.g.e., s. 101-102; Çeliktaş, a.g.e., s. 211. 
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Öğretide konu hakkında düşünce üretenlerin çoğunluğu594, İsviçre hukukunda 

savunulan bu yöndeki bir görüşün etkisiyle, ortaklığın kendi elinde bulunan paylar 

nedeniyle yeni pay alma hakkını kullanabileceğini ileri sürmektedirler. Bu kapsamda 

konuya ilişkin Türk hukukundaki en kapsamlı çalışma niteliğindeki monografik 

eserinde Yıldız, İsviçre hukukunda sorunu özel olarak irdeleyen Zindel’le birlikte, 

yeni alınacak payların bedeline ilişkin ödemenin serbest yedek akçelerden ya da 

bilânço kârından yapılması ve bu suretle edinilen payların esas sermayenin % 10’unu 

aşmaması şartıyla ortaklığın dış kaynaklardan sermaye artırımında da yeni pay alma 

hakkını kullanabileceği sonucuna varmaktadır. Yazara göre anılan şartların 

gerçekleşmesiyle birlikte, sermayenin iadesi yasağı ilkesine de uygun bir çözüme 

ulaşılmış olacaktır595.  

Oysa Türk hukukunda bu konuya ilişkin bir görüş açıklayabilmek, İsviçre 

hukukunda bulunmayan bir başka sorunun öncelikle çözüme kavuşturulmasına 

ihtiyaç duyar ve ancak söz konusu soruna olumlu bir yanıt verildikten sonra ikinci 

aşamada ortaklığın elindeki paylar nedeniyle yeni pay alma hakkını kullanabilip 

kullanamayacağı tartışmasına girilebilir. Şöyle ki, TK m. 391’e göre anonim ortaklık, 

esas sermayeye karşılık olarak çıkartmış bulunduğu payların bedelleri tamamen 

ödenmedikçe yeni pay çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar veremez, 

aksi halde TK m. 392/II gereğince bu tür bir sermaye artırımı butlan yaptırımıyla 

karşılaşır596. Üstelik Türk anonim ortaklıklar hukukunda bu tür bir butlanın, örneğin 

                                                 
594  Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 138; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 483 N. 844 (Bununla birlikte yazar hemen 

birkaç sayfa öncesinde ise açıkça, anonim ortaklığın kendi paylarını sermaye artırımları sırasında 
taahhüdünün geçersiz olduğunu söyleyerek kendi içerisinde çelişkiye düşmektedir. Bkz. Tekinalp 
(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 478 N. 835); Yıldız, Yeni Pay Alma, s. 186; Özdamar, a.g.e., s. 224-225. Bu 
son yazar, bir taraftan TK m. 329 hükmü karşısında ortaklığın kendi paylarını aslen iktisap etmesinin açıkça 
geçersiz olduğunu söylerken, öte yandan ise, herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin, sermaye artırımı 
sırasında bu aslen iktisap yasağına bir istisna tanınması ve ortaklığın elindeki kendi paylarından 
kaynaklanan rüçhan hakkını kullanmasını geçerli saymak gerektiğini ileri sürerek birbiriyle bağdaştırılması 
mümkün olmayan iki görüşü bir arada savunmaktadır.  

595  Yıldız, Yeni Pay Alma, s. 186. 
596  Her ne kadar TK m. 391’de “pay” kavramı yerine “hisse senedi”nden söz edilmekteyse de, burada kanun 

koyucunun muradının, daha önceden çıkartılmış ve bedeli henüz ödenmemiş paylara ilişkin bir düzenleme 
getirmek olduğu, dolayısıyla paylar hisse senedine bağlanmasalar da yine aynı yazgıya tâbi tutulacakları 
konusunda herhangi bir kuşkuya yer yoktur. Esasen kanun koyucu TK’da pay ile “hisse senedi” 
kavramlarını çok özenli şekilde de kullanmamış, çoğu durumda biri yerine diğerini ikame etmiştir ki TK m. 
391’deki ifade bu özensizliğin bir görünümünden başka bir şey de değildir.  
Diğer yandan, her ne kadar TK m. 392/II’deki butlan yaptırımının, yalnızca anılan maddenin ilk fıkrasındaki 
işlemlere aykırılık durumunda gündeme gelebileceğini düşünmek mümkünse de (nitekim bu yönde bkz. 
Arslanlı, s. 114), TK m. 392/II’de, esas sermaye artırımı işleminin “yukarıki hükümlere” aykırı şekilde 
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Alman hukukundaki gibi belirli şartların varlığı durumunda ıslah edilebilirliği de 

düzenlenmediğinden, ilgili herkes, süresiz şekilde butlanın varlığını ileri sürebilir. Şu 

halde çözüme kavuşturulması gereken öncelikli sorun şudur: TK m. 329 uyarınca, 

pay bedelleri tamamen ödenmiş olan veya henüz ödenmemiş bulunan paylar 

ortaklıkça hukuka uygun şekilde edinilmiş olup ortaklık elinden çıkartılmadığı 

durumda, TK m. 391’de aranmış olan şart yerine getirilmiş sayılabilir mi? Bir diğer 

söyleyişle ortaklık, uhdesindeki bu payların bedellerinin ödenmemiş olanları elden 

çıkartarak bedelinin ödenmesini sağlamadığı, bedeli ödenmiş olanları ise henüz elden 

çıkartmadığı sürece dış kaynaklardan sermaye artırma yoluna gidebilir mi? İşte 

anılan soruya olumsuz şekilde yanıt verildiğinde ortaklığın dış kaynaklardan sermaye 

artırımı işlemi yapması hiçbir şekilde mümkün olamayacağından artık bu artırım 

sırasında oluşabilecek yeni payların ortaklık tarafından taahhüt edilebilip 

edilemeyeceği sorusu da herhangi bir şekilde gündeme gelemez.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, İsviçre hukukunda bu tür bir sorun hiçbir 

zaman gün yüzüne çıkamayacağından İsviçre öğretisinin, ortaklığın elinde kendi 

payları var olduğu sürece sermaye artırımında bulunup bulunamayacağı konusunda 

herhangi bir görüş açıklamayarak doğrudan yeni pay alma hakkının ortaklıkça 

kullanılabilip kullanılamayacağını tartışması anlaşılabilirdir. Gerçekten, TK m. 

391’de yer alan “Esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen 

ödenmedikçe, umumî heyet yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin 

artırılmasına karar veremez.” hükmüne benzer bir düzenleme İsviçre hukukunda 

bulunmamaktadır. Bir başka söyleyişle, İsviçre hukukuna göre, önceki sermaye 

taahhütleri henüz ödenmediği durumda da dış kaynaklardan sermaye artırımı kararı 

alınabilmesi her zaman mümkündür597.  

Diğer taraftan TK m. 391’in muadili bir hüküm içeren Alman hukukunda da 

soruna yaklaşım farklıdır ve orada da yine önceki sermaye taahhütleri tamamen ifa 

                                                                                                                                          
gerçekleştirildiği durumlarda butlan yaptırımıyla karşılaşacağı ifadesinden yola çıkan ve bu bağlamda 
“yukarıki hükümlerden” biri olarak TK m. 391’deki ön şarta aykırı davranışı da yine sermaye artırım 
işleminin butlanı bakımından yeterli gören ağırlıktaki görüş, bize de daha isabetli görünmektedir. Bu 
görüşte bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 49 ve özellikle orada dpn. 71; aynı yönde Tekinalp 
(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 733, N. 1385.  

597  Nitekim 1991 tarihli düzenlemeden önceki duruma ilişkin bu yönde bkz. von Steiger (Çağa), a.g.e., s. 348; 
ayrıca bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 43. 
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edilmedikçe dış kaynaklardan sermaye artırımına gidilmesi, en azından kuramsal 

açıdan, mümkündür. Zira Alman hukukunda TK m. 391’in yansıması konumundaki 

AktG § 182/IV hükmü, bir “Sollvorschrift” karakteri taşımaktadır ve bu nedenle, 

maddeye aykırı şekilde önceki sermaye taahhütleri ödenmedikçe sermaye artırımında 

bulunulması butlan yaptırımıyla karşılanmayacağı gibi, sermaye artırımının tesciline 

onay verecek mahkemenin (Registergericht), önceki sermaye taahhütlerinin bir kısmı 

ödenmediği halde tescile onay vermesi durumunda yapılan sermaye artırımı da 

geçerliğini koruyacaktır598.  

Öğretide sorunu doğrudan değerlendiren yazarlardan Moroğlu, TK m. 329/I 

bent 2, 3, 4 ve 6599 uyarınca anonim ortaklıkça bedelleri tamamen ödenmemiş 

payların edinilmesi durumunda, bu payların bedelleri ödenmedikçe dış kaynaklardan 

sermaye artırımı yoluna gidilebilip gidilemeyeceği sorusuna değişik gerekçelerle 

farklı cevaplar verilmesinin mümkün olduğunu, buna göre, bir düşünce olarak, 

ortaklığın kanunen iktisap etmiş olduğu payların bedellerini bizzat kendisine 

ödemesi, bir başka anlatımla ortaklığın kendi kendisine katılma taahhüdü dolayısıyla 

borçlu olduğu düşünülemeyeceğinden TK m. 391’e zorunlu bir istisnanın 

getirildiğinin savunulabileceğini, ne var ki öte yandan, TK m. 391 hükmüne ağırlık 

verilerek ve TK m. 391’in kesinliğinden ve ortaklığın kendi paylarını iktisabının 

istisnaî ve geçici bir durum olması gerçeğinden yola çıkılarak, ortaklıkça bu paylar 

elden çıkartılıncaya dek sermaye artırımı yapılamayacağı yönünde karşı bir fikrin 

ileri sürülebileceğini belirtmekte ve bu sonuncu görüşün, TK 391 hükmünü dolanma 

ihtimalini bütünüyle bertaraf etmesi ve diğer bazı spekülasyonları önlemesi 

yönünden daha isabetli olacağını ifade etmektedir600.  

Aksi görüşteki Tekinalp ise TK m. 329’da sayılan iktisap hallerinin TK m. 

391/1. cümle kuralına istisna oluşturduğu, “daha önemli menfaat ve ilkelere istisna 

                                                 
598  Bkz. Hüffer, a.g.e., § 182, N. 29-20; Lutter, a.g.e., § 182, N. 31-33. 
599  Bununla birlikte TK m. 329/I kapsamında hangi bentler uyarınca “bedeli tamamen ödenmemiş payların 

edinilebileceği” sorunu için bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 13, II. 
600  Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 44.  



 

276 

getiren zorunlulukların ön şarta oranla öncelikle geçerli olacağı” 

düşüncesindedir601. 

Her ne kadar yukarıda görüşleri özetlenen yazarlar, yalnızca TK m. 329 

kapsamında hukuka uygun şekilde elde edilmiş ve bedeli tamamen ödenmemiş 

paylar bakımından sorunu tartışmaktaysalar da, aslında burada bir adım daha atılmak 

ve bedeli ödenmeyip ortaklık uhdesinde bulunan paylar yanında, bedeli tamamen 

ödenmekle birlikte TK m. 329 kapsamında ortaklık elinde bulunan payların da TK 

m. 391 karşısında sermaye artırımı açısından ön şart kapsamında görülüp 

görülmeyeceği, daha duru bir söyleyişle, bu paylar elden çıkartılmadıkça anonim 

ortaklığın dış kaynaklardan sermaye artırımı yapabilip yapamayacağı sorunu da 

irdelenmek gerekir.  

TK m. 391/I’in öngörülme amacı, sermaye artırımı ihtiyacının gerçekten var 

oluşunu güvence altına almaktır602. Kuramsal olarak anonim ortaklık sermaye 

artırımına gitmeden önce, pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş pay bedelleri ifa 

edilmekle sermaye ihtiyacı karşılanabileceğine göre, bu yol tüketilmeksizin yeni 

sermaye artırım işlemi yapılmaya çalışılması gereksizdir ve işte bu gereksizliğin 

önüne geçilmesi amacıyla TK m. 391/c. 1, önceki pay taahhütlerinin ifasını, böylece 

sermaye ihtiyacının mevcut imkânlar kullanılarak giderilmesini sağlamak amacıyla 

getirilmiştir. Bu bakımdan, her ne kadar TK m. 391/1. cümlede yalnızca “bedeli 

tamamen ödenmemiş paylardan” söz edilip ortaklık elinde mevcut bulunan ve 

ortaklığın elden çıkartarak sermaye ihtiyacını karşılaması mümkün olan paylar 

açıkça zikredilmemişse de, hükmün amacına uygun bir yorumla, TK m. 329’a uygun 

şekilde edinilen bedeli tamamen ödenmiş payların elden çıkartılmasının da TK m. 

391/1. cümle kapsamında görülmesi gerektiği ileri sürülebilir. Nitekim TK m. 391’in 

muadili AktG § 182/IV’e ilişkin olarak Alman hukukunda hâkim düşünce, ortaklığın 

AktG § 71’e uygun şekilde edindiği paylar bakımından da AktG § 182/IV’ün kıyasen 

uygulanacağı, çünkü ortaklığın, uhdesindeki bu payları elden çıkartmak suretiyle 

sermaye ihtiyacını karşılayabileceği, dolayısıyla paylar elden çıkartılmadığı sürece 

                                                 
601  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 733 N. 1384. 
602  Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 42. 
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yeni pay ihdası yöntemiyle sermaye artırımına gidilmesine ilişkin kanunun aradığı ön 

şartın yerine getirilmiş sayılamayacağı yolundadır603. 

Ne var ki bir an için TK m. 391/1. cümlenin amaçsal yorumu, TK m. 329 

kapsamında hukuka uygun şekilde edinilmiş olan ortaklık payları elden 

çıkartılmadığı sürece dış kaynaklardan sermaye artırımının gerçekleştirilemeyeceğini 

haklı gösterse de, TK m. 391’e aykırılığın sonucunun Alman hukukundakinden farklı 

olarak hukukumuzda “butlan” olarak öngörülmesi, özellikle hukuk güvenliği 

açısından TK m. 391/1. cümlenin dar yorumlanmasını, böylelikle “butlan” 

yaptırımının çerçevesinin olabildiğince küçültülmesini isabetli kılar. Gerçekten, 

yukarıda da belirtildiği üzere TK m. 391’in Alman hukukundaki görünümü 

niteliğindeki AktG § 182/IV’e aykırılık hiçbir şekilde butlanı çağırmaz; çünkü anılan 

hüküm bir “Sollvorschrift” kimliği taşımaktadır. Bu bakımdan AktG § 182’nin 

amaçsal yorumuyla “bedeli ödenmemiş paylar” ibaresinin geniş anlaşılması büyük 

sorunlara neden olmaz, sermaye artırım işlemi maddenin öngördüğü şartlar yerine 

getirilmeden gerçekleştirilmiş olsa bile hiçbir şekilde işlemin sakatlığı gündeme 

gelmez. Dolayısıyla özellikle ortaklık alacaklılarının menfaatinin haleldar edilmesi, 

böylelikle de hukuk güvenliğinin sarsılması düşünülemez. Oysa TK m. 391’e aykırı 

bir sermaye artırımı işleminin yaptırımı hukukumuzda butlan olarak kabul 

edildiğinden ve butlanın ileri sürülmesi bakımından herhangi bir ıslah imkânı da 

öngörülmediğinden, butlan yaptırımının sermaye artırım işlemi üzerinde Demokles 

kılıcı gibi sürekli şekilde dolanmasını kabul etmek, hukuk güvenliği bakımından 

isabetli bir tutum olmaz. O nedenle TK m. 329’a uygun şekilde edinilmiş ve bedeli 

tamamen ödenmiş bulunan paylar ortaklık uhdesinde mevcut olduğu durumlarda 

sermaye artırımı yoluna gidilmesinin TK m. 391/1. cümle engeline takılmayacağını 

kabul etmenin daha isabetli olacağı söylenebilir. 

Bununla birlikte aynı sonuca TK m. 329’e uygun şekilde edinilmiş olup 

bedeli henüz ödenmemiş paylar bakımından varmak çok daha güçtür. Gerçekten, bir 

kere buradaki ilk engel, TK m. 391/1. cümlenin açık lâfzıdır: “Esas sermayeye 

karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, umumî heyet yeni 

                                                 
603  Hüffer, a.g.e., § 182 N. 27; Lutter, a.g.e., § 182 N. 27. 



 

278 

hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar veremez.”. 

Hükümde bedeli ödenmemiş paylar arasında bir ayrım yapılmadığı, payların TK m. 

329 uyarınca ortaklık elinde bulunmasıyla üçüncü kişilere ait olması arasında bir 

farklılık gözetilmediği, her durumda önceden çıkartılmış payların bedellerinin 

tamamının ödenmesi bir ön şart olarak arandığı için kanun metnine uygun yorum, 

sermaye artırımı işleminin gerçekleştirilebilmesi bakımından payların bedellerinin 

ifasının sağlanması, dolayısıyla ortaklık elindeki payların da öncelikle elden 

çıkartılması yoluna gidilmesidir. İkinci olarak TK m. 391’in yukarıda anılan, 

sermaye ihtiyacının öncelikle eski sermaye taahhütlerinden karşılanması yönündeki 

düşünsel arka plânı göz önünde tutulduğunda, hükmün amaçsal yorumu da varılan bu 

sonucu haklı gösterir.  

Şu halde, Türk hukuku bakımından dış kaynaklardan sermaye artırımı 

sırasında ortaklığın TK m. 329 uyarınca elinde bulundurduğu kendi payları nedeniyle 

yeni pay alma hakkını kullanabilip kullanamayacağı sorusu çözüme kavuşturulurken 

öncelikle bir ayrım yapılarak, böyle bir durumun ancak ortaklık elinde bedeli 

tamamen ödenmiş payların bulunması olasılığında gündeme gelebileceğini, oysa 

bedeli tamamen ödenmemiş paylar ilk fırsatta elden çıkartılarak TK m. 391/1. 

cümlenin şart kıldığı önceki sermaye taahhütlerinin ifa edilmesi gereği yerine 

getirilmedikçe zaten sermaye artırım işleminin gerçekleştirilemeyeceğini, anılan bu 

son durumda TK m. 329/II kapsamında ortaklığın kullanması düşünülebilecek bir 

yeni pay alma hakkından da söz etmeye artık yer olmadığını kabul etmek gerekir.  

Ne var ki sorunun ilk basamağının bu şekilde çözüme kavuşturulması, Türk 

hukuku bakımından İsviçre hukukunda kabul edilen, sermaye artırımı sırasında 

ortaklığın kendi elinde bulunan paylardan kaynaklanan yeni pay alma hakkını 

kullanabileceği yönündeki görüşün doğal olarak benimseneceği sonucuna 

ulaşılmasını sağlamaz. Bir diğer deyişle Türk hukuku bakımından İsviçre 

hukukundakinin aksine anonim ortaklığın “yeni alınacak payların bedeline ilişkin 

ödemenin serbest yedek akçelerden ya da bilânço kârından yapılması ve yeni pay 
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alma hakkı kullanılmak suretiyle edinilen payların esas sermayenin % 10’unu 

aşmaması şartıyla”604 edinilebileceği yönündeki görüş isabetli görülemez.  

Burada konu hakkında bir görüş açıklayabilmek için öncelikle incelenmesi 

gereken husus, İsviçre hukukunda bir anonim ortaklığın kendi payını aslen (birincil) 

edinimini mümkün gören yazarların hangi gerekçeye dayandıklarıdır. 

Berraklaştıralım: Anonim ortaklığın sermaye artırımı sırasında yeni pay alma hakkını 

kullanmak suretiyle kendi payını edinmesi payın ilk elden iktisabı, bir diğer 

söyleyişle “aslen (birincil) edinimi” niteliği taşıdığına göre, ortaklığın uhdesinde yer 

alan paylar bakımından yeni pay alma hakkını kullanmasına, dolayısıyla katılma 

taahhüdünde bulunabilmesine imkân tanımak, payın aslen ediniminden başka bir şey 

değildir. Bu durumda anılan sorunu çözebilmek bakımından ilk basamakta 

tartışılması gereken sorun, İsviçre hukukunda payın ortaklık tarafından aslen 

ediniminin mümkün olup olmadığı ve ikinci basamakta ise İsviçre hukukunda 

varılacak sonucun hukukumuzdaki pozitif düzenlemeyle örtüşüp örtüşmeyeceğidir.  

Alman hukukunda payın aslen edinimi, diğer bir söyleyişle ortaklığın kendi 

payını taahhüdü AktG § 56’da açıkça yasaklandığından, AktG § 71b’de yer alan, 

ortaklığın elindeki paylara hiçbir hak tanınamayacağı düzenlemesi AktG § 56’daki 

bu taahhüt yasağının bir başka şekilde tekrarıdır. Halbuki İsviçre hukukunda, anonim 

ortaklığın kendi payını taahhüt edemeyeceği yönünde açık bir düzenleme 

bulunmadığı gibi ortaklığın elindeki paylardan kaynaklanan haklardan hangilerinin 

donacağı konusunda kesinlik taşıyan yalnızca yönetsel hakların kullanılamayacağıdır 

(OR 659a/I). Öte yandan, İsviçre hukuku bakımından gözden kaçırılmaması gereken 

bir diğer konu, ortaklığın kendi payını edinmesine ilişkin hükme aykırılığın hiçbir 

şekilde butlanı çağırmadığı, OR 659’un bir düzen hükmü niteliği taşıdığıdır. İşte, 

İsviçre hukukunda OR 659 bir düzen hükmü olarak öngörüldüğünden ve ortaklığın 

elinde serbest yedek akçeler bulunduğu durumlarda, yeni pay alma hakkını 

kullanmak suretiyle taahhüt edeceği payları bu serbest yedek akçelerden 

karşıladığında ortaklık alacaklılarının yegâne güvencesi niteliğindeki “sermaye”ye de 

                                                 
604  Yıldız, Yeni Pay Alma, s. 186. Ayrıca Türk hukuku bakımından İsviçre hukukundaki gibi sermaye artırımı 

sırasında ortaklık elindeki kendi paylarından kaynaklanan yeni pay alma hakkının ortaklıkça 
kullanılabileceği görüşündeki diğer yazarlar için bkz. yukarıda dpn. 239. 
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dokunulmayacağı düşüncesinden hareketle, İsviçre öğretisindeki bir kısım yazar, 

ortaklığın sermaye artırımı sırasında kendi elindeki paylardan kaynaklanan yeni pay 

alma hakkını bu şekilde kullanabilmesinin, dolayısıyla payın ortaklık tarafından 

aslen ediniminin mümkün olduğu görüşündedirler605. 

Ancak bu noktada Türk hukukunun İsviçre düzenlemesinden bir konuda çok 

kalın çizgilerle ayrılmakta olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. TK m. 329/I’in 

ifadesiyle “Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler 

hükümsüzdür.” Aslında kuramsal bakımdan her ne kadar ortaklığın serbest yedek 

akçelerden gerçekleştireceği bir pay edinimi “sermayenin iadesi” niteliği 

taşımayacaksa da, kanun koyucu böyle bir ayrıma gitmeyerek hükümde açıkça, 

istisnaen sayılan haller dışındaki her türlü pay edinim durumunu butlan yaptırımıyla 

karşılayarak İsviçre’dekinin aksine, TK m. 329’u bir “düzen hükmü” olarak 

görmediği yönünde bir tercihte bulunmuştur. Bu durumda, payı devren dahi edinmesi 

olanak dahilinde bulunmayan anonim ortaklığın payı aslen edinebileceğini, 

dolayısıyla Türk hukuku açısından, ortaklığın kendi elindeki paylardan kaynaklanan 

yeni pay alma hakkını kullanabileceğini söylemeye olanak yoktur. Hele hele Yıldız’ın 

Zindel’e katılarak, yukarıda anılan, yeni pay alma hakkının “bu suretle edinilen 

payların esas sermayenin % 10’unu aşmaması şartıyla” kullanılabileceği yolundaki 

görüşünde yer alan % 10’luk sermaye sınırlandırmasının Türk hukuku bakımından 

hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Gerçekten, yazarın Zindel’in görüşlerine atıf 

sırasında gözden kaçırdığı husus, Zindel’in eserini kaleme aldığı sırada yayınlanmış 

olan ve 1992 yılında da yürürlüğe giren İsviçre Borçlar Kanunu’nda anonim 

ortaklıklar hukukunda esaslı değişiklikleri içeren 1983 tarihli Tasarı’yı 

değerlendirdiği ve söz konusu Tasarı’nın kanunlaşması olasılığını dikkate alınarak, 

“de lege ferenda”, ortaklığın yeni pay alma hakkını kullanmak suretiyle edineceği 

paylardan, Tasarı’da getirilen % 10’luk sermaye sınırının üstünde kalan kısmının iki 

yıl içinde elden çıkartılması gereğinden söz etmekte olduğudur. Değişik bir 

söyleyişle Zindel, % 10’luk sermaye sınırını, 1991 yılında yasalaşan yeni 

düzenlemeye ilişkin görüş açıklamasında bulunduğu için zikretmektedir. Oysa 1991 

öncesi düzenlemede böyle bir sınırlandırma kanunda yer almadığı ve aOR 659’a 
                                                 
605  Bu konuda bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 7, III. 
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aykırı edinim butlanı da çağırmadığı için yazar, İsviçre hukukundaki eski düzenleme 

kapsamında ortaklığın kendi elindeki paylara ilişkin yeni pay alma hakkını 

kullanmak suretiyle edindiği payların karşılığının serbest yedek akçelerden veya 

bilânço kârından karşılanması ve aOR 659/III’ün kıyasen uygulanması suretiyle bu 

son payların da yine ilk fırsatta elden çıkartılması gereği dışında % 10’luk veya 

benzeri bir sermaye sınırlandırmasından dahi söz etmemektedir606 ki bu görüşlerin 

hiçbirinin, TK m. 329’un emrediciliği nedeniyle Türk hukukunda uygulama alanı 

bulması düşünülemez. 

Daha önemlisi, yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere607 ortaklığın kendisinin 

pay sahibi olması, dogmatik açıdan hiçbir şekilde mümkün bulunmadığından, 

ortaklığın kendi payını taahhüt etmek suretiyle pay sahipliğini elde edebilmesi 

hukuken kabul edilemeyeceği gibi, kanun koyucunun sermaye artırımı işlemi ile 

ulaşmaya çalıştığı, ortaklığa yeni malvarlığı unsurlarının getirilmesini sağlama 

yönündeki iradesi ışığında soruna bakıldığında, yeni pay alma hakkının ortaklık 

tarafından kullanımında ortaklığa dışarıdan bu şekilde bir malvarlığı değeri getirilmiş 

olmayacağı gerçeği karşısında, payın ortaklık tarafından taahhüdünün, kanunun 

ruhuyla da örtüştürülmesi mümkün görülemez.  

 

dd. Ödemesiz payları alma hakkı 

Her ne kadar anonim ortaklığın edindiği kendi payları, ortaklık uhdesinde 

bulunduğu sürece ortaklığa hiçbir hak tanımamaktaysa, dolayısıyla ortaklık, bu 

paylar nedeniyle, ne yönetsel hakları, ne de malvarlığı haklarını kullanabilmekteyse 

de, bu durum ortaklığın, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımı sonucunda 

ortaya çıkacak ve elindeki paylara isabet edecek ödemesiz (bedelsiz-gratis) payları 

edinmesine bir engel oluşturmaz. Gerçi itiraf etmek gerekir ki ilk bakışta, varılan bu 

sonucun, ortaklığın kendi paylarından kaynaklanan hiçbir hakkı haiz olamayacağı 

kabulüyle çeliştiği zannına kapılmak mümkündür. Ne var ki soruna, ödemesiz 

                                                 
606  Bkz. Zindel, Bezugsrechte in der Aktiengesellschaft, Zürich 1984, s. 149-150. 
607  Bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 2. 
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payların gerçekte neyi temsil ettiği açısından bakıldığında, böyle bir düşüncenin 

yersiz olacağı kendiliğinden anlaşılır. 

Gerçekten, iç kaynaklardan sermaye artırımıyla ortaklığın malvarlığı hiçbir 

şekilde değişmemekte, diğer bir deyişle ortaklık, yeni bazı malvarlığı unsurlarına 

kavuşmamaktadır608. Aslına burada yapılan, özünde, salt basit bir hesap işlemidir ve 

mevcut pay sahiplerinin ellerinde bulundurdukları paylar, iç kaynaklardan sermaye 

artırımı ardından yeni pay çıkartılması sonucunda birden fazla parçaya ayrılmış 

olmaktadır. O nedenle de aslında pay sahipleri, iç kaynaklardan sermaye artırımı 

sonucunda edindikleri bu paylarla, ekonomik bakımdan gerçekte kendilerine ait 

olmayan hiçbir şeyi iktisap etmemektedirler609.  

İşte, iç kaynaklardan sermaye artırım işlemi sonucunda ortaya çıkan 

ödemesiz payların mevcut pay sahiplerine dağıtılma zorunluluğunun arkasında yatan, 

sermaye artırımı işlemine rağmen gerçekte ortaklık malvarlığı yapısının bu 

değişmezliği karşısında, pay sahiplerinin ortaklığa katılım oranının da aynı 

kalmasının sağlanmasıdır610. Doğaldır ki bunu gerçekleştirmenin yolu, iç 

kaynaklardan sermaye artırımı sonucunda ortaya çıkan payların, mevcut pay 

sahiplerine dağıtılmasından geçer. Bu bağlamda ortaklık elinde bulunan payların, 

mevcut pay yapısı içerisindeki ayniyetini muhafaza etmek için, bu paylara isabet 

eden ödemesiz payların ortaklığa verilmesi gerekeceğinde ve sonrasında söz konusu 

bu ödemesiz payların da yine tıpkı ortaklık elindeki diğer paylarla aynı yazgıya tâbi 

tutulacakları konusunda duraksamamak gerekir. Bununla birlikte, ortaya çıkabilecek 

muhtemel yorum sorunlarını engellemek amacıyla, de lege ferenda, konuyu açıklığa 

kavuşturan Alman AktG § 215 benzeri bir hükmün hukukumuza kazandırılmasının 

faydası da yadsınamaz. 

 

 

                                                 
608  Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 201. 
609  Bkz. Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 263. 
610  Bkz. Baumbach/Hueck, Aktiengesetz, Kurzkommentar, 13. Aufl., C.H. Beck, München 1968, § 215 N. 2; 

von Godin/Wilhelmi, Aktiengesetz, Kommentar, 4. Auflage, Band II, Walter de Gruyter, Berlin, New York 
1971, § 215 N. 2. 
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3. Edinilen paylar üzerindeki hakların (intifa, rehin ve haczin) durumu 

BK m. 116’ya göre, alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi 

borcun sona ermesi sebeplerinden birini oluşturur. Ne var ki yine öğretide kabul 

edildiği üzere, şayet alacaklı ve borçlu sıfatı birleşmeden önce üçüncü kişilerin 

alacak üzerinde bazı hakları doğmuşsa, bundan sonra söz konusu birleşme, üçüncü 

kişilerin bu haklarına etki etmez; daha açık bir söyleyişle, üçüncü kişilerin intifa ve 

rehin hakları veya alacak üzerindeki hacizleri varlıklarını korur611. 

İşte BK m. 116’ya kıyasen, anonim ortaklığın kendi payını edinmesiyle 

birlikte, alacaklı ve borçlu sıfatları aynı anda ortaklık bünyesinde buluşacağı, 

böylelikle ortaklığın edindiği bu paylar nedeniyle bir hak kazanması veya borç altına 

girmesi düşünülemeyeceği halde, daha önceden pay üzerinde kurulmuş olan intifa ve 

rehin hakkı ile hacizler varlıklarını sürdürürler; payın edinimi bu hakların da sona 

ermesine neden olmaz612.  

 

II. TK m. 329’a Aykırılığın Sonuçları 

1. Edinimin hükümsüzlüğü 

Kanun koyucu, TK m. 329’un kaynağını oluşturan aOR 659’a aykırılığın, 

payın ediniminin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmayıp salt yönetim kurulunun 

sorumluluğuna neden olabilirliğini, dolayısıyla aOR 659’un yalnızca bir düzen 

hükmü niteliği taşımasını yeterli görmeyerek bir noktada mehazdan önemli şekilde 

ayrılmış ve TK m. 329’u emredici bir yapıya kavuşturarak hükme aykırı işlemlerin 

hükümsüzlük yaptırımına maruz kalacağını açıkça düzenleme altına almıştır. TK m. 

329/I c. 2’nin ifadesiyle “Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini 

doğuran akitler hükümsüzdür.” Gerek maddenin şu açık anlatımı, gerek İsviçre 

hukukundan ayrılarak hükümde yapılan değişikliğin gerekçesine ilişkin Adliye 

                                                 
611  Bkz.Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005, s. 441 ve 

orada dpn. 68’de anılan yazarlar. 
612  Bkz. Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 361. 
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Encümeni Mazbatası’nda yer alan ifadeler613, TK m. 329’a aykırı işlemlerin “butlan” 

yaptırımıyla yüzleşeceği, diğer bir deyişle, madde metninde geçen “hükümsüzlük” 

türünün, butlanı tarif ettiği konusunda kuşkuya yer bırakmamaktadır614. Kaldı ki 

varılan bu sonuç, –yine İsviçre Borçlar Kanunu’nda yer almayan– TK m. 1466 ile de 

bir kez daha teyit edilmektedir: “Ticarî hükümlerle yasak edilmiş bulunan muamele 

veya şartlar, aksine hususî bir hüküm bulunmadıkça, bâtıldır...”. Buna göre, TK m. 1 

gereğince Ticaret Kanununda yer alan hükümler, dolayısıyla bu çerçevede TK m. 

329, ticari hüküm niteliği taşıdığından ve anılan maddede, aksine bir düzenleme de 

bulunmadığından, edinim yasağına aykırı işlemlerin batıl olduğu sonucuna varılması 

TK m. 1466 nedeniyle de zorunludur.  

Yasağa aykırılığın butlan yaptırımına maruz kalacağı tespiti, meselenin 

yalnızca bir yönünü çözüme bağlamaktadır. İkinci sırada cevabı aranması gereken 

soru, hükme aykırılığın sadece edinim yasağına aykırılık taşıyan borçlandırıcı işlemi 

mi etkileyeceği, yoksa tasarruf işleminin de aynı yaptırımla karşılaşıp 

karşılaşmayacağıdır. Tabii bu soru cevaplandırılırken bir konuyu daha öncelikle 

                                                 
613  “.... Hükümet tasarısının yazılışı temellüklerin ve rehin almaların yasak edilmiş olduğunu bütün şümulü ile 

anlatır mahiyette değildir. Ve yine bu yazıştan yasağa aykırı hareketin müeyyidesinin butlan olup olmadığı 
anlaşılamamaktadır. Alman Kanununun 65 inci maddesindeki açık hükme ve bu 329 uncu madde hükmünün 
gayesine uygun olarak yasağın müeyyidesinin buna aykırı hareket eden idare meclisi azası ile hisse senedini 
devredenlerin tazminat ile mesul tutulmaları ile iktifa edilmeyip akdin de hükümsüz sayılması ve hatta bu 
yasağı dolayısiyle bertaraf etmeyi hedef tutan akitlerin de hükümsüz sayılması gerekli görülmüştür.” AEM, 
380. 

614  Öğretide Çeliktaş, TK m. 329’da geçen “hükümsüzlük” türünü belirlerken Alman hukukuna göndermede 
bulunmakta ve BGB § 134’te “kanundan aksi anlaşılmadıkça, kanuni bir yasağa aykırı işlemler yoktur” 
hükmünün yer aldığını iddia ederek, iktisap yasağına aykırılıkta da yokluğa hükmedilebileceğini, ancak 
Türk hukukunda “yokluk” halinin çok dar bir uygulama alanına sahip olduğunu, öte yandan kurucu 
unsurları tamam olmakla birlikte kamu düzenini ilgilendiren önemdeki geçerlilik şartlarına aykırı bir 
işlemin batıl kabul edileceğini belirtmekte ve nihayet, Moroğlu’nun TK’daki anonim ortaklığa ilişkin 
hükümlere yönelik ayrımından hareketle, ortaklık alacaklılarının çıkarlarının korunmasına ilişkin 
hükümlerin mutlak emredici nitelik taşıdığını, bu kapsamda TK m. 329’un da bu nitelikte bir hüküm 
olduğunu belirtmekte, böylece hükme aykırı işlemlerin batıl olduğu sonucuna varmaktadır (Çeliktaş, a.g.e., 
s. 220-221).  
Her ne kadar yazarın sonuç itibariyle TK m. 329’a aykırı işlemlerin butlan yaptırımıyla yüzleşeceği kabulü 
doğruysa da, bunun için ileri sürdüğü gerekçeler yerinde değildir. Bir kere BGB § 134’te, kanunî bir yasağa 
aykırılığın “butlan”ından söz edilir, “yokluğundan” değil. Yazarın BGB § 134’te geçen “nichtig” (batıl, 
hükümsüz) kelimesini “yokluk” diye Türkçeye kazandırması isabetli olmadığından, açıklamalarına 
devamla, aslında iktisap yasağına aykırılık durumunda da yokluğa hükmedilebileceği, ancak Türk 
hukukunda “yokluk” dar bir alana inhisar ettiğinden böyle bir yorumun kabul edilemeyeceği yönündeki 
beyanlarına katılma imkânı bulamıyoruz.  
Öte yandan Moroğlu’nun, TK’daki anonim ortaklığa ilişkin hükümleri mutlak ve nispi emredici hükümler 
şekilde yaptığı sınıflandırmayı da buraya taşımak doğru değildir. Söz konusu sınıflandırmanın yapılış 
nedeni, genel kurul kararlarının hangi hallerde iptalinden, hangi hallerde ise butlanından söz edilebileceğine 
ilişkin bir ayrım yapılabilmesini sağlamaktır. Oysa buradaki tartışma konusunun, anonim ortaklık genel 
kurul kararlarının hükümsüzlüğü sorunu ile bir ilgisi yoktur. 
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incelemek ve anonim ortaklık payının devrindeki tasarruf işlemi ile borçlandırıcı 

işlem arasındaki bağlantı üzerinde durmak gerekmektedir.  

Hukukumuzda, tıpkı taşınır mülkiyetinin devrinde olduğu gibi, alacağın 

temliki tasarruf işleminin geçerliliğinin, temlike temel oluşturan borçlandırıcı işlemin 

geçerliliğine bağlı bulunup bulunmadığı, farklı bir anlatımla, alacağın temlikinin 

sebebe bağlı (illî) mı yoksa sebepten soyut (mücerret) mu olduğu konusunda 

kanunda açık bir düzenleme yer almaması, konu hakkında öğretide de bir görüş 

birliğine varılmasını engellemiştir.  

Bir düşünceye göre615, alacağın temlikine temel oluşturan borçlandırıcı işlem 

geçersiz olsa bile bu, tasarruf işleminin geçerliliğini etkilemez; meğer ki bizzat 

tasarruf işleminde de bir geçersizlik mevcut olsun. Dolayısıyla temlikin sebepten 

soyut olduğunun kabul edildiği bu olasılıkta, geçersiz bir borçlandırıcı işleme rağmen 

alacak hakkı devralanın malvarlığına intikal eder, diğer bir deyişle, temlik tasarruf 

işlemi hükümlerini doğurur. Ne var ki söz konusu temlike neden olan borçlandırıcı 

işlemin geçersizliği nedeniyle, alacak hakkını devralan kişi sebepsiz zenginleşmiş 

hale geldiğinden, alacağı devreden sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca 

alacağın iadesini talep edebilir. Farklı bir anlatımla bu aşamadan sonra taraflar 

arasındaki uyuşmazlık BK m. 61 vd. gereğince çözüme kavuşturulur. 

Buna karşılık alacağın temlikinin sebebe bağlı (illî) bir işlem olduğunu kabul 

edenlerin düşüncesine göre ise616, temlik tasarruf işlemine sebep teşkil eden 

borçlandırıcı işlemin geçersizliği, tasarruf işleminin de geçersizliğe neden 

olacağından alacak, devralanın malvarlığına intikal etmez.  

İşte, hukukumuzda hakların devrine yönelik başkaca özel bir düzenleme 

bulunmadığından, pay sahipliği hakkının devri tasarruf işleminin sebebe bağlı olup 

olmadığı konusunda da alacağın temlikine ilişkin hükümler kıyasen uygulanacaktır. 

Dolayısıyla, alacağın temliki tasarruf işlemi hakkında yürütülen yukarıdaki tartışma, 

aynı şekilde pay sahipliği hakkının devri açısından da geçerlidir.  

                                                 
615  Birçokları yerine bkz. Oğuzman/Öz, s. 923 ve orada dpn. 18’de anılan yazarlar. 
616  Bu görüş için birçokları yerine bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s. 241-242 ve orada dpn. 2’de anılan yazarlar. 
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Bu durumda cevabı verilmesi gereken soru, TK m. 329’a aykırı işlemler 

yönünden de aynı tartışmanın geçerli olup olmadığıdır? Daha berrak bir ifadeyle, 

acaba TK m. 329’daki edinim yasağına aykırılık sonucunda borçlandırıcı işlemin 

geçersizliği tasarruf işlemine de etki eder mi, yoksa bu tartışmadan bağımsız şekilde, 

kanundaki yasaklama borçlandırıcı işlem yanında tasarruf işlemini de mi batıl 

kılmaya yöneliktir?  

Kanımızca hükmün metni, TK m. 329’a aykırılığın sadece borçlandırıcı 

işlemi değil, aynı zamanda tasarruf işlemini de kapsadığı düşüncesini haklı 

göstermekte, o nedenle alacağın temliki tasarruf işlemindeki soyutluk-sebebe bağlılık 

tartışmasını buraya taşımaksızın hükme aykırı tasarruf işlemlerinin butlanla sakat 

olduğu sonucuna varmak gerekmektedir617. Gerçekten, her ne kadar TK m. 329’un 

kenar başlığında “satın alma” ifadesine yer verilerek hükümde sanki salt 

borçlandırıcı işleme yönelik bir düzenleme yapılacağı izlenimi uyandırılmaktaysa da, 

maddenin daha ilk cümlesinden itibaren kullanılan terminoloji borçlandırıcı işlemi 

aşıp tasarruf işlemini de kapsayacak niteliktedir: “Şirket, kendi hisse senetlerini 

“temellük edemeyeceği” gibi...”. Açıktır ki bir payın “temellük edilmesi”, daha sade 

bir Türkçe ifadeyle “devralınması”, payın mülkiyetinin ortaklığa geçmesini ifade 

ettiğinden, söz konusu ibareden hareketle maddede esas olarak yasaklanmaya 

çalışılanın “tasarruf işlemi”nin yapılabilirliği olduğu sonucuna varılması 

kaçınılmazdır. Nitekim yine edinim yasağının istisnalarının sayıldığı TK m. 329/I b. 

1, 2, 3 ve 5’te de, borçlandırıcı işlem aşamasına değil, doğrudan payların 

mülkiyetinin ortaklığa geçtiği zamana yönelik, dolayısıyla tasarruf işleminin 

gerçekleştiği andan sonrasına ilişkin bir düzenlemede bulunulması da maddedeki 

edinim yasağının tasarruf işlemini de kapsadığını açıklıkla ortaya koyar. Nihayet 

varılan bu sonucun bir diğer teyidini, kaynak OR 659’dan ayrılarak TK m. 329’a 

eklenen “Bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler 

hükümsüzdür.” cümlesinde görmek mümkündür. Dikkat edilirse burada payın 

ortaklık tarafından temellükü neticesini doğuran akitlerden söz edilmektedir ki bu 

                                                 
617  Herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin bu yönde bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 482 N. 843; 

takiben Çeliktaş, a.g.e., s. 223; Özdamar, a.g.e., s. 229; ortaklığın kendi payını rehin bakımından aynı yönde 
bkz. Göksoy, a.g.e., s. 214. 
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neticeyi doğuran akit, tasarruf işlemi niteliğindeki “aynî akittir”; payın devrini konu 

edinen borçlandırıcı işlem anılan neticeyi sağlamaz.  

Şu halde, TK m. 329 yasağına aykırılığın sonuçları hem borçlandırıcı hem de 

tasarruf işlemi üzerinde doğduğundan, hükümde yer alan istisnalar dışında ortaklığın 

payın mülkiyetini kazanabilmesine hukuken olanak yoktur. O nedenle, payın 

ortaklığa devrine ilişkin bir tasarruf işlemi yapılsa ve bunun sonucunda sözgelimi 

pay defterine ortaklık kaydedilse veya payın kendisinde cisimlendiği pay senetlerinin 

zilyedliği ortaklığa geçirilmiş bulunsa bile payı devreden ortak halen pay sahibi 

kalmaya devam eder.  

 

2. Pay sahibinin ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 

a. Pay sahibinin sorumluluğu 

TK m. 329’da tasarruf işlemini de hedef tutan bir düzenleme yapıldığı, bu 

nedenle hükme aykırı bir iktisabın butlan yaptırımına maruz kalarak hiçbir sonuç 

doğuramayacağı kabulü, yalnızca payın mülkiyetinin ortaklığa kazandırılması 

konusuna ilişkin kısmını açıklar. Oysa, çok doğal olarak, payın bu hukuka aykırı 

şekildeki edinimi işlemi sırasında da ortaklık, payı devretmeye çalışan pay sahibine 

bir ödemede bulunacaktır. Bu durumda pay sahibi, TK m. 329’a aykırılığı nedeniyle 

geçersiz olan bir pay devri işlemine rağmen ortaklıktan bir ödeme kabul etmiş 

olacağından, bu ödemelerin pay sahibinin malvarlığında “sebepsiz zenginleşme” 

oluşturacağı açıktır.  

Gerçekten TK’da, sözgelimi Alman AktG § 62/I’deki gibi, ortaklığın pay 

sahibine kanuna aykırı şekilde yaptığı ödemelerin iadesini düzenleyen genel nitelikte 

bir hüküm bulunmadığından ve TK m. 473 de salt haksız kâr dağıtımına yönelik özel 

bir düzenleme oluşturduğundan, TK m. 329’a aykırı şekilde pay sahibine yapılan 

ödemelerin iadesinin ancak BK m. 61 vd. kapsamında talep edilebileceği 

kuşkusuzdur. Bu durumda pay sahibinin iade etmekle yükümlü olduğu tutar 

belirlenirken, doğal olarak, bir ayrım yapılmak gerekecek; pay sahibinin iyiniyetli 

veya kötüniyetli sebepsiz zenginleşen olmasına göre iadenin kapsamı değişecektir. 

Buradaki anlamıyla “kötüniyet”, pay sahibinin aldığını iadeyle yükümlü olduğunu 
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bilmesi veya bilmesi gerekmesini ifade ettiğinden618, olayların azımsanmayacak bir 

kısmı bakımdan tazminatın, “kötüniyetli sebepsiz zenginleşen”in iade yükümlülüğü 

çerçevesinde belirleneceği söylenebilir; çünkü payını ortaklığa devreden pay 

sahibinin, TK m. 329 istisnaları kapsamında bir edinimin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, en azından “bilmesi gerektiği” savunulabilir. Ne var ki buradan 

hareketle, pay sahibinin ilke olarak “iyiniyetli sebepsiz zenginleşen” sayılacağı 

konusunda kuşkuya düşülmemelidir. Özellikle payın alımı borsa üzerinden ve 

alıcının (yani ortaklığın) kimliği açıklanmaksızın gerçekleştirildiğinde veya TK m. 

329’da öngörülen istisnalar kapsamında yapılan, ancak bu istisnaların sınırını aşan 

bir edinimin varlığında pay sahibinin iyiniyetli görülmesi gerektiği açıktır.  

Öte yandan ortaklık, kötüniyetli sebepsiz zenginleşenin iade yükümlülüğü 

kapsamında bir tazminat alabilse dahi elde edilecek bu meblâğın bazı olasılıklarda 

ortaklığın tüm zararını karşılamaması mümkündür619. Sözgelimi ortaklığın pay 

sahibine yaptığı ödeme nedeniyle bir likidite eksikliği yaşadığı ve ardından ortaklık 

alacaklılarının alacaklarını talep etmeleri üzerine ortaklığın yüksek faizle borçlanarak 

ya da bazı malvarlığı değerlerini gerçek değerinin altında paraya çevirerek 

alacaklıları tatmin etmek zorunda kaldığı bir olasılıkta ortaya çıkacak zarar, 

kötüniyetli sebepsiz zenginleşenin iade yükümlülüğü kapsamında giderilemez. 

Çünkü kötüniyetli sebepsiz zenginleşen aldığını tam olarak iade etme borcu altında 

bulunmakla birlikte ortaklığın uğrayacağı, az önce belirtilen kabilden zararlar, pay 

sahibi yönünden bir “zenginleşme” oluşturmayacağından, diğer bir deyişle, bu tür 

zararlar yönünden pay sahibinin malvarlığında zaten bir “sebepsiz zenginleşme” 

ortaya çıkamayacağından, söz konusu zararların BK m. 61 vd. kapsamında talep 

edilebilmesi düşünülemez620.  

                                                 
618  Birçokları yerine bkz. Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 780. 
619  Sebepsiz zenginleşen pay sahibinin iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre iade borcunun kapsamına 

girenler konusunda ayrıntılı açıklama için bkz. Öz, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, 
Kazancı, İstanbul 1990, s. 149 vd. 

620  Bkz. Öz, a.g.e., s. 160-161. 
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Anılan olasılığı çözüme kavuşturmak bakımından TK’da başvurulabilecek 

herhangi bir düzenleme yoktur. Gerçi her ne kadar öğretide Özdamar621, paylarını 

yasağa aykırı şekilde ortaklığa devreden pay sahiplerinin TK m. 336 uyarınca 

sorumlu tutulabileceklerinden söz açmaktaysa da, böyle bir düşüncenin tamamen 

hatalı olduğu tartışma götürmez. TK m. 336 vd.ndaki hükümler, özel olarak anonim 

ortaklık yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu düzenler. Söz konusu hükümlerin 

genişletilerek, öngörülme amacı bakımından tamamen ilgisiz bir kişi grubunu 

oluşturan “pay sahipleri”ni de sorumlu kılmak için uygulanabilmesi kesinlikle 

olanaksızdır. O nedenle yazarın ileri sürdüğü bu görüşün hiçbir şekilde kabul 

edilebilir yanı olamaz. 

Şu durumda, yukarıda işaret ettiğimiz sorun hakkında TK’da herhangi bir 

çare bulunmadığına göre, ortaklığın uğradığı zararlar bakımından pay sahibinin 

sorumlu tutulabilmesini sağlayıcı yegâne hukuksal dayanak olarak incelenmesi 

gereken, “haksız fiil”e ilişkin BK m. 41 vd. hükümlerinin uygulanma kabiliyetini 

haiz olup olmadığıdır. Farklı bir anlatımla, acaba pay sahibinin TK m. 329’a aykırı 

şekilde gerçekleştirmeye çalıştığı bir pay devri karşılığında aldığı ödemelerin 

ortaklık yönünden bir “haksız fiil” niteliği taşıdığı söylenebilir mi?  

BK m. 41/I’e göre haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı kusurlu bir fiille 

başkasına zarar vermesi olduğuna göre, anılan soru çerçevesinde asıl üzerinde 

durulması gereken, TK m. 329’a aykırılığın pay sahibi yönünden haksız fiilin 

unsurlarından biri olarak “hukuka aykırılık” unsurunu meydana getirmiş sayılabilip 

sayılamayacağıdır. Kanımızca bu soruya verilecek cevabın olumsuz olması gerektiği 

konusunda kuşku duyulmamalıdır. Her ne kadar TK m. 329, kendi paylarının 

ortaklık tarafından geri alımını yasaklamaktaysa da buradaki yasak, pay sahibini 

değil, doğrudan ortaklığı hedef alan bir düzenlemedir622. Değişik bir anlatımla, 

                                                 
621  Özdamar, a.g.e., s. 233. Öte yandan yazarın, paylarını ortaklığa devreden pay sahiplerinin salt kusurlu 

olmalarına bağlı olarak sorumluluklarının meydana geleceği yaklaşımı da yerinde değildir. Yukarıda da 
belirtildiği üzere, TK m. 329’a aykırı şekilde payın ortaklığa devri çabası, hükme aykırı işlemlerin butlan 
yaptırımına maruz kalması nedeniyle bir sonuca ulaşamayacağından, bu amaçla pay sahibinin elde ettiği 
ödemeler sebepsiz zenginleşme oluşturur. Oysa pay sahibinin sebepsiz zenginleşme kapsamında aldığını 
iadeyle yükümlü tutulabilmesi için kusurlu olması şart değildir; kusur ancak, sebepsiz zenginleşenin 
iyiniyetli veya kötüniyetli sayılması bakımından, dolayısıyla iade edilecek malvarlığı değerlerinin 
çerçevesinin belirlenmesi yönünden bir anlam taşıyabilir.  

622  Bu yönde bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 72.  
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normun koruma amacı623, payını ortaklığa devretmeyi düşünen pay sahibine TK m. 

329’daki istisnaların gerçekleşip gerçekleşmediğini gözetmek konusunda özel bir 

yükümlülük getirmeyi içermez. Burada hükme uygun davranması bakımından 

kendisine yükümlülük getirilen, ortaklık yönetim kuruludur. Nitekim bizde, İsviçre 

Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak TK m. 329’un, yönetim kuruluna ilişkin hükümler 

arasında, “III-İdare Vazifeleri” üst başlığı altında “5. Şirketin Kendi Hisse 

Senetlerini Satınalması” alt başlığı ile yer alması, düzenlemenin yönetim kurulunu, 

dolayısıyla ortaklığı hedeflediğinin bir başka kanıtını oluşturmaktadır. O nedenle, 

normun öngörülme amacı pay sahiplerine özel bir yükümlülük getirmeyi 

kapsamadığından, dolayısıyla hükme aykırılık durumunda pay sahipleri yönünden 

“hukuka aykırılık bağı”nın varlığından söz edilemeyeceğinden, pay sahiplerinin TK 

m. 329’a aykırı şekilde elde edecekleri ödemelerin BK m. 41/I gereğince haksız fiil 

oluşturacağını söyleyebilmek mümkün değildir624.  

Ancak varılan bu sonucun, pay sahibinin TK m. 329’a aykırı olarak kabul 

edeceği ödemelerin BK m. 41/II gereğince, ahlâka aykırı bir amaçla ortaklığa zarar 

verme olasılığını dışlamadığı da açıktır625. Gerçekten pay sahibinin, diyelim 

ortaklığın mali yönden sıkıntıya düştüğü bir durumda, kasti bir davranışla yönetim 

kurulu ile birlikte hareket ederek TK m. 329’a aykırı şekilde payını ortaklığa devir 

etmeye ve karşılığında bedelini alarak ortaklıktan ayrılmaya çalışmasının BK m. 

41/II’ye aykırı bir işlem oluşturduğu sonucuna varılabilir. Bu halde artık pay sahibi, 

salt elde ettiği ödemelerin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iadesi ile 

sorumluluktan kurtulamaz, ortaklığın, pay sahibine yapılan ödeme nedeniyle içine 

düşeceği likidite eksikliğinin tetikleyeceği diğer zararlardan da sorumlu hale 

gelebilir.  

 

 

 

                                                 
623  Kavram hakkında bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 476. 
624  Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 72. 
625  Burckhardt, a.g.e., s. 72. 
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b. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 

Biraz önce, kaynak kanundaki konumundan farklı olarak TK m. 329’un, 

yönetim kuruluna ilişkin hükümler arasında, “III-İdare Vazifeleri” üst başlığı altında 

“5. Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Satınalması” alt başlığı ile yer alması nedeniyle 

doğrudan yönetim kuruluna yükümlülük getirdiği konusunda duraksamaya yer 

olmadığını söylemiştik. Bu durumda hükme aykırı her türlü eylem, yönetim kurulu 

bakımından TK m. 336/I b. 5 uyarınca “kanunun ... kendilerine yüklediği sair 

vazifelerin kasden veya ihmal neticesi olarak yapılmaması” kapsamında 

değerlendirileceğinden, oluşan zarardan yönetim kurulu üyelerinin, TK m. 336 vd. 

gereğince sorumlu tutulacağı tartışmasızdır. 

TK m. 329 gereğince ortaya çıkacak olan bu sorumluluğun, her şeyden önce 

ortaklığın uğradığı zararların giderilmesini çevreleyeceğinde kuşku yoktur. Gerçi, 

yukarıda da ifade edildiği üzere, TK m. 329’a aykırı şekilde gerçekleştirilmeye 

çalışılan pay devirlerinin butlan yaptırımına maruz oldukları için sonuçsuz 

kalacakları, diğer bir deyişle ortaklığın hiçbir zaman bu paylara malik hale 

gelemeyeceği, bunun sonucunda pay sahibinin ortaklıktan alacağı ödemelerin ise 

sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geriye istenebileceği, böylece 

ortaklığın bir dereceye kadar tatmin edilebileceği açıktır. Ne var ki ortaklığın pay 

sahibine yaptığı ödemeyi sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geri talep 

edebilmesi imkânı, her zaman tüm zararlarının karşılanmasını da sağlamaz. 

Gerçekten, bir kere pay sahibi, iyiniyetli sebepsiz zenginleşen sıfatını taşıması 

durumunda sadece elinde kalanı iade edeceğinden, ortaklığın yaptığı ödemenin 

tamamını dahi geri alamaması tehlikesiyle yüzleşmesi olasıdır. Kaldı ki pay sahibinin 

kötüniyetli sebepsiz zenginleşen sayılacağı durumlarda da ortaklığın elde edeceği 

tazminat, zararlarını tam anlamıyla karşılamaya yetmeyebilir; ortaklığın sözgelimi 

likit eksikliği nedeniyle borçlarını ödeyemeyerek elindeki bir malvarlığı değerini, 

gerçek karşılığının altında bir bedelle satarak borcunu ifa etmek zorunda kalması 

örneğinde böyle bir durum yaşanır.  

Öte yandan ortaklık yanında diğer pay sahipleri de TK m. 329’a aykırılık 

nedeniyle zarara uğrayabilirler ki bunların da tazmini gerekeceği kuşkusuzdur. 

Gerçekten, sözgelimi yönetim kurulunun, pay alımı veya elden çıkartılması sırasında 
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eşit işlem ilkesini gözetmemesi pay sahipleri yönünden bir zarar meydana getirebilir. 

Eşit işlem ilkesinin ihlâli nedeniyle pay sahibinin, giderilmesini ortaklıktan talep 

edebileceği bu tür zararların da nihai olarak sorumluluğunu yönetim kurulu 

üyelerinin yüklenmeleri gerekeceği açıktır626.  

İşte tüm bu ve benzeri zararların giderilmesinin yolu, yönetim kurulu 

üyelerinin TK m. 336 vd. kapsamında sorumlu tutulmasından geçer. 

                                                 
626  Bu arada elbette pay sahibi, ortaklık tüzel kişiliği yanında, doğrudan uğradığı zararlar nedeniyle yönetim 

kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası da yöneltebilir. Eşit işlem ilkesinin ihlâli bakımından bu yönde 
bkz. Yıldız, Eşit İşlem, s. 221. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TTK TASARISI’NDA  

ANONİM ORTAKLIĞIN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 

 

 

§ 16. Tasarı’daki Düzenlemeye Genel Olarak Bakış  

İlk olarak 24.02.2005 tarihinde uygulayıcı ve akademisyenlerin 

değerlendirmesine sunulan, yapılan eleştiriler doğrultusunda çeşitli değişikliklere 

tâbi tutulduktan sonra 09.11.2005 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gönderilen, 

ardından Adalet Alt Komisyonu ve Adalet Komisyonunda da bir kısım düzeltmelere 

maruz bırakılan ve halen Meclis genel kurulunda görüşülmek üzere kendisine 

gelecek sırayı bekleyen TTK Tasarısı’nın, yürürlükteki TK’dan kalın çizgilerle 

ayrıldığı alanlardan biri, anonim ortaklığın kendi payını edinimi kurumuna ilişkin 

düzenlemesidir. Bu çalışmanın bütününde ortaya konulduğu üzere, sermayenin iadesi 

yasağı yönünden TK m. 405 ve 466 gibi hükümlerle yeterince güçlü bir koruma 

kalkanı oluşturulduğu halde, hâlâ alacaklıların korunmasına ihtiyaç olduğu 

yönündeki yersiz bir endişeden hareket eden kanun koyucunun, halihazır TK m. 329 

hükmü ile getirdiği gereksiz sert yasaklayıcı düzenleme, Tasarı’daki yeni hükümlerle 

terk edilmekte ve payın edinimi konusunda sınırlı bir serbestlik sağlanmaktadır. Bu 

bakımdan Tasarı’da yer alan yeni sistemin, –en azından– kalkış noktası itibariyle 

isabetli olduğu söylenmek gerekir.  

Tasarı, Gerekçe’de belirtildiği üzere627, AET’nin sermaye şirketlerine ilişkin 2. 

Yönerge’sinde yer verilen payın edinimi kurumuna yönelik hükümleri hukukumuza 

taşımak iddiasındadır. Aslında, Yönerge’deki düzenlemenin dahi, olması gereken 

hukuk açısından yerindeliği kuşkuludur. Temel olarak, ortaklara kâr payı adı altında 

dağıtılabilecek olan tüm malvarlığı değerlerinin, yine bir malvarlığı dağıtım yöntemi 
                                                 
627  Bkz. Tasarı m. 379’a ilişkin Gerekçe, 511. 
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olan “payın edinimi” kurumu ile yalnızca % 10’luk sermayeye denk gelen kısmının 

dağıtılabilmesine ilişkin sınırlandırmayı haklı görmek mümkün değildir. Payın 

edinimine, kâr dağıtımıyla pek çok bakımdan özdeşleştirilebilecek bir işlem olarak 

bakmak ve düzenlemeyi, o çerçevede gerçekleştirmek gerekir. 

Ne var ki, hukukumuzu Avrupa Birliği hukukuna uyumlaştırma amacı 

doğrultusunda, Yönerge’de getirilen sistemin benimsenmesinin bir zorunluluk 

oluşturduğu, o nedenle, de lege ferenda ideal bir düzenleme getirmemesine karşın, 

Tasarı’nın kaynağını Yönerge’de bulması gerektiği kabulünden yola çıkıldığında da, 

Tasarı’da getirilen hükümlerin bazı aksaklıkları bünyesinde barındırdığını itiraf 

etmek gerekir.  

Genel olarak Tasarı’yla ilgili sorunların üç noktada kümeleştiği söylenebilir:  

Birinci ve en temel sorun, Tasarı kaleme alınırken üç ayrı kaynaktan istifade 

edilmek istenmesine karşın (Alman hukuku, İsviçre hukuku ve Avrupa Birliği 

Yönergesi), bu sistemler arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurulmadan, 

dolayısıyla, hükümler yeterli şekilde harmanlanmadan ve hukukumuzla uyumlu bir 

sonuca varılıp varılmadığı denetlenmeden bir düzenleme yapılmış olmasıdır. 

Somutlaştıralım: Tasarı’nın 379. maddesinde, “Bir şirket kendi paylarını, esas 

veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan 

miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez.” hükmüne yer 

verilmekte, ardından edinime izin verilen durumlar sayılmaktadır. Gerekçe’ye 

bakılırsa, payın edinimi sınırlamasına, diğer bir deyişle yasağa ilişkin hükümler 

emredicidir. Nitekim hükmün kaynağı Yönerge m. 19’da da, üye devletlerin 

yapacağı düzenlemede bu tür bir emredicilik aranmaktadır ve sözgelimi Yönerge’yle 

uyumluluğu gerçekleştirilen Alman hukukunda AktG § 71 vd., bu emrediciliği 

sağlamıştır.  

Peki eğer hüküm emredici ise, buna aykırılığın yaptırımı ve sonuçları nelerdir? 

Tasarı’da, Yönerge’de olduğu gibi, hükme aykırılığın yaptırımına ilişkin bir 

düzenleme yoktur; ancak hukukumuzda emredici hükümlere aykırılığın bir işlemin 

butlanla sakatlanması sonucunu doğuracağı BK m. 19’da yer alan genel nitelikte bir 
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kuralıdır628. Buna karşılık Alman hukukunda, AktG § 71/IV’te, sınırlandırmalara 

aykırı şekilde gerçekleştirilen edinimlerin geçerliliğini koruyacağı, ancak 

borçlandırıcı işlemin batıl sayılacağı hükme bağlanmıştır. Değişik bir söyleyişle 

Alman hukukunda, pay sahipliği hakkının devrinde soyutluk ilkesine de uygun 

olarak, geçerli bir borçlandırıcı işlem bulunmamasına karşın tasarruf işleminin 

geçerliliğini koruyacağı, dolayısıyla tasarruf işleminin, emredici hükme aykırılık 

gerekçesiyle sakatlanmayacağı düzenlemesi benimsenmiş, sonrasında da bu kabulle 

örtüşür şekilde, AktG § 71c’de, § 71/I ve II’ye aykırı şekilde edinilen payların, bir yıl 

içinde elden çıkartılması zorunluluğu öngörülmüştür.  

Şu var ki AktG § 71 c’ye benzer bir hükme Tasarı m. 385’te de yer 

verilmektedir: “379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen .... paylar, 

iktisapları ... tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır...” Şimdi, sorun 

şuradadır: Tasarı m. 385’te, sınırlamalara aykırı şekilde iktisap edilen payların elden 

çıkartılması gereğinden söz edilmekte olduğuna göre, bunun zorunlu ön şartı olarak 

ortaklık, payların mülkiyetini kazanmış durumdadır. Peki, TK m. 379 vd.nın 

emredici olduğunun kabul edildiğini varsaydığımızda, öncelikle bu hükümlerin ihlâli 

nasıl olup da yalnızca borçlandırıcı işleme sirayet etmiş, ancak tasarruf işlemi 

bundan kurtulmuştur; ikincisi, bizde hakların, bu kapsamda pay sahipliği hakkının 

devrinde soyutluğun mu yoksa sebebe bağlılığın mı geçerli olduğunun tartışmalı 

bulunduğu göz önünde tutulduğunda, ilk sorunun bir şekilde aşıldığını da kabul 

etsek, mülkiyet ortaklığa yine nasıl geçmiştir? Alman hukukunda, hakların devrinde 

soyutluk görüşü geçerlilik taşımasına karşın yine de AktG § 71/IV’te bu ayrım 

özellikle vurgulandığı ve hükme aykırılığın salt borçlandırıcı işlemi etkilediği 

düzenlemesine yer verilmek zorunluluğu hissedildiği halde, Tasarı’da bu konulara 

hiç değinilmeksizin ve –belki de sorunun farkında dahi olunmaksızın– payın 

devrinde soyutluk görüşü kabul edilmiş ve hükme aykırılığın da yalnızca 

borçlandırıcı işlemi etkilediği, ancak tasarruf işlemine dokunmadığı düşüncesi mi 

benimsenmiştir?  

                                                 
628  Ayrıca bkz. TK m. 1466 ve Tasarıdaki karşılığı m. 1508. 
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Oysa böyle bir düşünceye karşı, Tasarı’da, anılan sorun hakkındaki 

suskunluktan yola çıkılarak, TK m. 379’un tıpkı İsviçre hukukunda olduğu gibi bir 

düzen hükmü niteliği taşıdığı, dolayısıyla hükme aykırılığın gerek borçlandırıcı, 

gerek tasarruf işlemi bakımından zaten herhangi bir sakatlık meydana getirmeyeceği 

yönünde bir görüş çok daha rahat şekilde savunulabilir629 ki o zaman da Tasarı’da, 

Yönerge’ye, daha da önemlisi, hukukumuzda emredici hükümlere aykırılığın işlemin 

butlanla sakatlanması sonucunu doğuracağı ilkesine uygun bir düzenleme yapıldığı 

söylenemez630.  

Görüldüğü üzere, Yönerge’ye uygun bir düzenleme yapma düşüncesiyle yola 

çıkıldığı halde, bir kısım Alman hukuku hükümleri, o hukuk sisteminde neyi ifade 

ettiği değerlendirmeksizin ve sistemi tamamlayan diğer hükümler dikkate 

alınmaksızın Tasarı’ya aktarılınca, hukukumuz yeni bir sorunlu konuya daha 

kavuşmaktadır. 

Öte yandan, Tasarı’da getirilmek istenen hükümlerin neyi düzenlediğinin ve bu 

hükümlere esin kaynağı oluşturan hukuk sistemleriyle nasıl bir etkileşim içinde 

bulunulduğu sorununun Tasarı kaleme alınırken henüz çözümlenemediğini 

göstermesi bakımından ilginç bazı yaklaşımlara Gerekçe’de rastlamak mümkündür. 

Şöyle ki, Yönerge m. 18’den esinlenerek kaleme alınan Tasarı m. 388’de de benzer 

bir ifade kullanılarak sermaye artırımı ayrıca sayılmamıştır; ancak hemen 3. fıkrada 

geçen “sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır” ifadesi, 

ortaklığın kendi payını taahhüdünün yalnızca kuruluşta değil, sermaye artırımı 

sırasında da yasak olduğunu yeterli açıklıkla belirtmektedir. Nitekim Tasarı m. 

388’in Gerekçesinde yer verilen “Kuruluşta ve sermaye artırımında ihraç edilecek 

payları taahhüt, esas ve kayıtlı sermaye sisteminde rüçhan hakkının devralınması 

yoluyla taahhüt, şartlı sermaye artırımında değiştirme ve alım hakkının kullanılması 

gibi.” cümlesi de bu hususu teyit eder.  

Ne var ki Gerekçede, anılan cümlenin hemen ardından “Bir anonim şirketin 

Tasarının 379-381 inci maddeler hükümleri uyarınca kendi paylarını iktisap etmesi 
                                                 
629  Nitekim bu anlamda bkz. Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Değerlendirme ve Öneriler, 5. Baskı, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s.167.  
630  Ayrıca bkz. ve karş. açıkça butlandan söz eden Tasarı m. 380. 
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halinde bu paylardan kaynaklanan rüçhan haklarını kullanıp kullanamayacağı, yani 

kendi paylarını taahhüt edip edemeyeceği sorununun çözümü öğretiye açıktır.” 

beyanına yer verilmekle, bir hukuki metinde pek de kolay rastlanılamayacak bir 

çelişki oluşturulmaktadır. Gerçekten, bir kere sermaye artırımı sırasında payın 

ortaklık tarafından taahhüt edilemeyeceği kabul edildikten sonra, doğal olarak artık 

ortaklığın kendi elinde bulunan paylardan kaynaklanan rüçhan haklarını kullanmak 

suretiyle taahhüt işlemini gerçekleştiremeyeceği sonucuna varılmasının 

kaçınılmazlığı açıktır. Hatta bir adım daha atarak, yalnızca rüçhan hakkının 

kullanılmasının gündeme gelebileceği yeni pay çıkartılması suretiyle sermaye 

artırımında değil, rüçhan hakkının söz konusu olmadığı, payın itibari değerinin 

artırılması yöntemiyle gerçekleştirilecek sermaye artırımında da yine ortaklığın kendi 

elindeki paylara ilişkin olarak böyle bir taahhütte bulunamayacağını söylemek doğru 

olur.  

Gerekçede böyle bir çelişkili açıklamaya yer verilmesi, anılan sorunun İsviçre 

hukukunda tartışmalı olmasından ve söz konusu tartışmanın Türk hukukunda da 

(Tasarı bakımından) gündeme gelebileceği yönündeki hatalı bir varsayımdan 

kaynaklanmaktadır. Şu var ki sorunun İsviçre hukukunda tartışılabilir olmasının 

nedeni, gerek 1991 öncesi, gerekse 1991 tarihli değişiklikten sonraki düzenlemede, 

payın ortaklık tarafından taahhüt edilebilmesine ilişkin açık bir yasağın 

bulunmamasıdır631. Dolayısıyla (Tasarı’da) bir kere böyle bir yasaklayıcı hükme yer 

verilmekle payın ortaklık tarafından sermaye artırımı sırasında taahhüt edilebilip 

edilemeyeceği sorunu açık ve kesin şekilde olumsuz bir cevaba kavuşturulduktan 

sonra, artık Gerekçede yer aldığının aksine, öğretinin üzerinde tartışabileceği 

herhangi bir konu kalmaz, en azından kalmamalıdır632. 

                                                 
631  Bu konuda ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 13, III. 
632  Yine benzer şekilde, Tasarı m. 389’un Gerekçesi’nde, “Bu maddenin sonuçları, 6762 sayılı Kanunun 329 

uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne nazaran daha kesin ve kapsamlıdır. Şirket hamiline hisse 
senetlerini inançlı bir işlem ile devredip kendisini genel kurulda temsil ettiremez, oy kullanamaz, temettü 
alamaz” denildikten sonra hemen takip eden paragrafta, “Hükümle ilgili bir kısım sorunlar kanunî 
çözümlerin sakıncaları göz önüne alınarak içtihada ve öğretiye bırakılmıştır. Bu sorunlar AET’nin 2. 
Yönergesinde de bu sebeple çözülmemiştir. İsviçre’de de durum böyledir. AB ülkelerinde söz konusu 
sorunlarda bazen değişik sonuçlara varılmıştır. İşaret edilmek istenen sorunlar, inter alia, söz konusu 
payların tutarınca toplantı nisabının azalıp azalmadığı; tahakkuk eden temettünün kanunî yedek akçelere 
alınıp şirket malvarlığı haline mi geldiği, yoksa özel bir hesaba konulup payın devri ile birlikte devralana 
mı verileceği; rüçhan hakkının kullanılmasının bedelsiz paylara kıyaslanıp kıyaslanmayacağıdır.” ifadesine 
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Demek ki eğer Yönerge’deki hükümler benimsenecek ve ona göre bir 

düzenleme yapılacaksa öncelikle, İsviçre hukukunun Yönerge’deki yaklaşımdan 

ayrılan ve kendine özgü nitelik taşıyan hüküm ve çözümlerinden soyutlanmak 

gerekir.  

Tasarı’ya ilişkin ikinci temel sorun, payın edinimiyle gerçekleştirilen işlemin 

hukukî niteliğinin ne olduğu sorusunun yanıtı bulunmaksızın bir düzenleme 

yapılmasının beraberinde getirdiği aksaklıklardır. Gerçekten, bu çalışmanın tümünde 

ortaya konulduğu üzere, payın edinimiyle gerçekte ortaklık malvarlığına yeni bir 

değer katılmaz; tam aksine, bu işlemle yapılan, tıpkı kâr dağıtımında olduğu gibi, pay 

sahibine bir malvarlığı aktarımında bulunulmasıdır. Doğal olarak bu bakış açısı, 

payın hangi şartlarla edinilebileceğinin belirlenmesinde şekillendirici bir işlev 

üstlenmek gerekir. İşte, Tasarı kaleme alınırken öncelikle, payın edinimiyle gerçekte 

nasıl bir işlemde bulunulduğu sorusu çözüme kavuşturulmadığından, biraz sonra 

belirtileceği üzere, isabetsiz şekilde, kurumun niteliği ile bağdaşmayacak bazı edinim 

hallerine izin verilmektedir.  

Nihayet bir üçüncü temel sorun, Tasarı’nın payın edinimi kurumuna ilişkin 

hükümlerine Yönerge’nin kaynaklık yaptığı iddiasına rağmen, Yönerge 

hükümlerinin bir kısmının isabetli şekilde değerlendirilememesi ve o nedenle yapılan 

düzenlemenin, Yönerge kapsamında da eksiklikler içermesidir.  

 

§17. Özel Olarak Tasarı’da Getirilen Hükümlerin Değerlendirilmesi 

Bu başlık altında Tasarı’da getirilen hükümlerin her bir maddesi teker teker 

değil de, payın edinimi kurumuyla ilgili çeşitli konular çerçevesinde incelenmesinin 

daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

                                                                                                                                          
yer verilmekle, adeta bir önceki paragrafta söylenenleri tamamen inkâr eden ve getirilmek istenen hükümle 
de en küçük bir ilgisi bulunmayan açıklamalara yer verilmiştir. Sorun, Tasarı’yla getirilen yeni sistemin 
İsviçre hukukundakinden tamamen farklı olduğunun gözden kaçırılmasından ve hâlâ bilinç altında, 
Tasarı’daki düzenlemeyi İsviçre hukukundaki görüşlerle açıklayabilmenin mümkün olduğu yönündeki 
hatalı bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Gerçekten, Tasarı m. 389’da, ortaklık elindeki payların hiçbir 
pay sahipliği hakkını vermeyeceği düzenlemesine yer verildiğine göre, her halde artık, bu paylara kâr 
payının isabet edip etmediği sorununun gündeme gelmemesi gerekir. Aynı şekilde hükümde, ortaklık 
elindeki payların nisapların hesabında dikkate alınmayacağı kabulüne yer verildikten sonra, Gerekçe’deki 
ifadeyle, hâlâ öğretinin ve uygulamanın, bu konuyla ilgili hangi sorun üzerinde çözüm aramak zorunda 
kalacağı doğrusu merak konusudur.  
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I. Ortaklığın Kendi Paylarını Taahhüdü (Aslen [Birincil] Edinim) 

Anonim ortaklığın kendi payını taahhüdü sorunu Tasarı m. 388’de,  

“(1) Şirket kendi paylarını taahhüt edemez. 

(2) Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına 

şirketin payını taahhüt etmesi, şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara aykırı hareket halinde, söz konusu payları, 

kuruluşta kurucular, sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş 

sayılır ve bunlar pay bedellerinden sorumlu olur. Kanuna aykırı taahhütte herhangi 

bir kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim 

kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar. 

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru 

şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu 

üyeleri tarafından taahhüt edilmiş kabul olunur. Üyeler pay bedellerinden 

sorumludur.” 

şeklinde düzenlenmiştir. 

Tasarı’nın söz konusu hükmü kendi içerisinde bazı sorunları barındırdığı gibi, 

Yönerge’nin 18. maddesine ve AktG 56’ya dayalı olarak kaleme alındığı iddiasına 

rağmen633 her iki düzenlemeden de ayrılmakta ve Yönerge’nin sınırlarını çizdiği 

sorumluluk sistemini anlamsız şekilde daraltmaktadır634. Hükmün, Yönerge’nin 

öngördüğü sorumluluk sisteminden ayrılan ve onu anlamsız şekilde daraltan 

düzenlemesi şudur: Yönerge’de, kendi namına fakat ortaklık hesabına pay 

taahhüdünde bulunan kişilerin bu payları kendi hesabına taahhüt etmiş sayılmaları 

yanında ayrıca kurucuların ve yönetim kurulu üyelerinin de bu pay bedellerinin 

ödenmesinden dolayı sorumluluğuna yer verilmişken, değişik bir anlatımla, anılan 

durumda payı taahhüt etmiş sayılan ve ayrıca bedelin ödenmesinden dolayı sorumlu 

olan (kurucular veya yönetim kurulu üyeleri) şeklinde iki grup kişiden söz 

edilmekteyken, Tasarı m. 388’de payı taahhüt eden kişi bir kenara bırakılarak 

                                                 
633  Bkz. Gerekçe, 516. 
634  Yine Tasarı’dakiyle aynı isabetsiz düzenlemeyi öneren Arıcı/Kısa, a.g.e., s. 562. 
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yalnızca kurucu ve yönetim kurulu üyelerinin (payı taahhüt eden sayılarak) 

sorumluluğu kabul edilmekte ve bu kişiler, kusurlarının bulunmadığını ispatlamakla 

da sorumluluktan kurtulabilecek hale getirilmektedirler635. Oysa bir kere, özellikle 

sermaye artırımı sırasında, yönetim kurulu üyeleri söz konusu sermaye taahhüdünde 

bulunmamaktaysa, neden payı kendi adına fakat ortaklık hesabına taahhüt eden 

kişinin değil de yönetim kurulu üyelerinin bu payı taahhüt etmiş sayılacağı 

sorusunun makul bir yanıtı olamaz. Gerçekten, bu halde yönetim kurulu üyesi, payı 

kendi adına fakat ortaklık hesabına taahhüt eden olmayıp Tasarı m. 388/II’nin 

ifadesiyle “üçüncü kişi” bu payı (kendi adına fakat ortaklık hesabına) taahhüt ettiğine 

göre, bu üçüncü kişinin değil de yönetim kurulu üyesinin payı kendi hesabına taahhüt 

etmiş sayılmasını anlamlandırmak mümkün değildir.  

Dahası, sözgelimi anılan varsayımda bütün yönetim kurulu üyeleri, kendilerine 

isnat edilebilecek herhangi bir kusurun mevcut olmadığını ispatladıklarında pay 

bedelini ödemekle sorumlu tutulamayacaklarına göre, bu durumda artık pay bedelini 

getirmekle yükümlü bir kimse de kalmayacak, dolayısıyla sermayenin tedariki 

(sağlanması) ilkesi zedelenmiş olacaktır. Üstelik kurucular veya yönetim kurulu 

üyeleri, bir üçüncü kişinin taahhüt ettiği bu paylar dolayısıyla kusursuzluklarını da 

ispatlamakla pay bedelini ödemek zorunda kalmayacak, maddenin ifadesi gereğince, 

buna rağmen anılan payların maliki durumuna gelebileceklerdir. Halbuki 

Yönerge’deki düzenlemeye göre her zaman payı taahhüt etmiş sayılan ve bunun 

karşılığını ödemekle yükümlü tutulan kişiler bulunmakta ve bunlar hiçbir şekilde 

kusurlarının olmadığını ispatlamakla söz konusu edimi yerine getirmekten kaçınma 

imkânını da elde edememektedirler. Daha berrak bir söyleyişle, payı taahhüt eden 

kişi kurucu veya yönetim kurulu üyesi ise, hiçbir zaman kusursuzluğunu 

ispatlamakla bu edimi yerine getirmekten kurtulma olanağını elde edememektedir; 

çünkü bu kişinin sorumluluğu, sıradan bir pay sahibinden farklı değildir. 

Sorumluluktan kurtulmasına olanak sağlanan, payı taahhüt etmiş sayılmayıp, söz 

konusu pay bedelinin ödenmesinden, payı taahhüt eden kişiyle birlikte ayrıca 

sorumlu tutulan kurucu veya yönetim kurulu üyeleridir.  

                                                 
635  Ayrıca bkz. ve karş. AktG § 56/IV.  
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Şu halde bütün bu gerekleri dikkate almayarak kaleme alınan Tasarı m. 388 

hükmü düzeltilmeye muhtaçtır636.  

 

II. Payın Edinimine İzin Verilen Haller 

Payın edinimi konusunda mevcut sert yasaklayıcı hüküm yerine sınırlı bir 

serbestlik getiren sistemin odak noktasında Tasarı m. 379 bulunmakta, diğer edinim 

halleri de Tasarı m. 381, 382 ve 383’te düzenlenmektedir.  

Tasarı m. 379’a637 göre anonim ortaklık genel kurulu, sermayenin onda biri 

nominal değerde, bedeli tamamen ifa edilmiş payları, karşılıkları serbest yedek 

akçelerden karşılanmak üzere satın alması konusunda yönetim kuruluna on sekiz ay 

süreli bir yetki verebilir638. Hüküm bu kısmıyla Yönerge m. 19’daki düzenlemeyi 

yansıtmaktadır. Hükümle ilgili sorunlu kısımsa ikinci fıkrada yer almaktadır ve bu 

sorunun bir kısmının kaynağını bizzat Yönerge oluşturmaktadır. Gerçekten, 

Yönerge’de de aynen yer aldığı üzere, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirme 

kararında “iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırları” 

                                                 
636  Bunun yanında hükmün barındırdığı bir başka sorun, hükümde, yavru ortaklığın kendi adına fakat ana 

ortaklık hesabına payı taahhüt etmesinin ana ortaklığın kendi payını taahhüt etmesi sayılacağı 
düzenlemesine yer verildikten sonra dördüncü fıkrada geçen, “birinci ve üçüncü fıkra hükümleri ana 
şirketin paylarını taahhüt eden yavru şirketlere kıyas yoluyla uygulanır.” ifadesinin –en azından bir kısmı 
itibariyle– herhangi bir anlamı kalmadığıdır. Gerçekten, ikinci fıkrada, yavru ortaklığın ana ortaklık payını 
taahhüdüne ilişkin açık bir düzenleme kaleme alındıktan sonra artık dördüncü fıkrada, birinci fıkra 
hükmünün kıyasen uygulanacağı yönündeki ifade gereksiz duruma düşmüştür; çünkü sorun doğrudan 
çözüme kavuşmuş durumdadır.  

637  Tasarı m. 379 “(1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir 
işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir 
üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de 
geçerlidir.  
(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap edilebilmesi veya rehin olarak kabul olunabilmesi için, 
genel kurulun bu hususta yönetim kurulunu yetkilendirmiş olması gerekir. En çok onsekiz aylık bir süre için 
verilebilecek bu yetkinin, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların toplam itibarî değerleri ile 
iktisap edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermesi gerekir. Yönetim kurulunun, her 
izin önerisinde, kanunî şartların gerçekleşmiş bulunduğunu belirtmesi şarttır.  
(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, 
kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına 
izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.  
(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir.  
(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı hâlinde 
de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık 
ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.  

638  Hükmün birinci fıkrasında geçen “... ivazlı iktisap ve rehin olarak kabul edemez.” ibaresindeki “ve” bağlacı 
“veya” olmalı, yine son fıkradaki “pay senetleri” terimi de “payları” şeklinde değiştirilmelidir. 
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gösterilmek gerekmektedir. Oysa, payın iktisabı sırasında ödenecek bedelin alt 

sınırının belirlenmesinin hiçbir anlamı yoktur; çünkü ortaklık, genel kurulun 

yetkilendirme kararı olmaksızın, ivazsız şekilde payı her zaman edinebilir. 

Dolayısıyla, ortaklığın tamamen ivazsız şekilde ve hiçbir izne gerek duyulmaksızın 

payı iktisap imkânı karşısında, satın alınacak paylara ödenecek bedelin alt sınırını 

belirlemek gereksizdir639. Aslında böyle bir alt sınır belirleme ihtiyacı ancak, payın 

elden çıkartılması ile ilgili olarak gündeme gelebilir. Böylece yönetim kurulunun, 

satın alırken yüksek bedel ödediği bir payı, genel kurulun arzu etmeyeceği düşük bir 

bedelle ihracı engellenebilir. İşte Yönerge’deki hüküm olduğu gibi çevrilerek 

alınınca, Yönerge’deki bu anlamsız düzenleme Tasarı’ya da aynen aktarılmıştır. 

Öte yandan, Yönerge m. 19/I (a) son cümledeki hüküm, TK Tasarısında m. 

379/II son cümlede “Yönetim kurulunun, her izin önerisinde, kanunî şartların 

gerçekleşmiş bulunduğunu belirtmesi şarttır.” şeklinde kendisine yer bulmaktadır. 

Ne var ki şu haliyle anılan düzenleme Yönerge’den tamamen ayrıldığı gibi herhangi 

bir işlevi üstlenebilmesi de düşünülemez. Yönetim kurulunun, böyle bir izin 

talebinde bulunduğu sırada kanunî şartların (ki bunların da neler olduğu hükmün şu 

hali göz önüne alındığında açık değildir; bunun yerine, tıpkı Yönergedeki gibi hangi 

şartların denetlenmesi gerektiğinin sayılması çok daha doğru olur) gerçekleşmiş 

bulunduğunu belirtmesi, ne alacaklıları, ne de pay sahiplerini koruyucu bir işlev 

sağlar. Payın edinimi yoluyla bağlı malvarlığı değerlerine dokunulmamasını 

sağlamak bakımından önemli olan böyle bir yetki kararının alındığı değil, her bir pay 

alım işleminin gerçekleştirildiği anda ortaklığın malvarlığı durumu, alınan payların 

% 10’luk sınırlandırmaya uygun olup olmadığı ve payların bedellerinin tamamının 

ödenip ödenmediğinin denetlenmesidir. Sözgelimi on sekiz aylık bir yetkilendirme 

kararı alan yönetim kurulu, yetkinin alındığı sırada pay sahiplerine kâr olarak 

dağıtılabilecek yedek akçeleri haiz bulunduğu halde, kararın alınmasından bir süre 

sonra zarar etmekle bu malvarlığı değerlerini kaybetmişse, artık ortaklığın kendi 

paylarını edinmesi, genel kurulun yetkilendirme kararına rağmen, mümkün değildir. 

Kaldı ki mantıksal bakımdan da yetkilendirme talep edildiği sırada “kanunî şartların 

gerçekleşmiş bulunduğu”nu belirtecek olan yönetim kurulunun, bu şartlardan biri 
                                                 
639  Bkz. Bezzenberger, Erwerb, s. 32. 
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olan % 10’luk sınırlandırmaya uyulduğunu kanıtlaması hiçbir şekilde mümkün 

olamaz; çünkü paylar henüz edinilmemiştir. Şu halde yönetim kurulu, izin talebinde 

bulunduğunda değil, Yönerge’deki düzenlemede yer aldığı gibi, payları edindiği 

sırada kanunî şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemekle yükümlü 

tutulursa hükme bir işlevsellik kazandırılmış olur. 

Kanımızca payın edinimi konusunda temel nitelikteki hükmü oluşturan Tasarı 

m. 379’un en önemli eksikliği, payın edinimi ve elden çıkartılması sırasında “eşit 

işlem ilkesi”nin uygulanması zorunluluğuna açıkça yer vermemesidir. Gerçi 

hükümdeki bu suskunluğa karşın, Tasarı m. 357 ile pozitif bir dayanağa kavuşturulan 

“eşit işlem ilkesi”nin, doğası gereği burada da uygulanması gerektiği savunulabilir. 

Ne var ki anonim ortaklığın kendi payını edinmesinin pay sahiplerine malvarlığı 

dağıtımının bir diğer yolunu oluşturduğu ve kurumun işleyişi bakımından asıl kaygı 

duyulması gereken sorunun, bu dağıtımdan pay sahiplerinin eşit şekilde 

yararlanmasını sağlamak olduğu dikkate alındığında, Tasarı ile getirilecek hükmün, 

üzerinde çeşitli yorumlar yapılmasına imkân vermeyecek bir nitelik göstermesi 

gereklidir.  

Öte yandan Tasarı’da, biri dışında tümü Yönerge’de yer alan ve oradan 

çevrilerek Tasarı’ya aktarılan başkaca edinim hallerine de yer verilmektedir. Buna 

göre Tasarı m. 381’de640, şirketin yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla 

gerekli olduğu takdirde, genel kurulun yetkilendirme kararına ihtiyaç duyulmaksızın 

da paylarını iktisap edebileceği düzenlemesi kaynağını, Yönerge m. 19/II’de bulur. 

Ancak, kanımızca Tasarı’daki hüküm, mevcut haliyle yanlış yorumlara imkân 

verebilecek niteliktedir ve düzeltilmelidir. Şöyle ki, Tasarı m. 381’in şu hali göz 

önünde bulundurulduğunda, yakın ve ciddi bir kayıp tehlikesinin varlığı halinde 

ortaklığın paylarını edinmesi için, yönetim kurulu yetkilendirme kararına ihtiyaç 

                                                 
640  Tasarı m. 381 “(1) Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdirde, kendi 

paylarını, 379 uncu maddeye göre genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da iktisap edebilir.  
(2) Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula,  

a) İktisabın sebep ve amacı, 

b) İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği, 

c) Bedeli ve ödeme şartları 

hakkında yazılı bilgi verir.”  
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duymayacağı gibi edinilen payların % 10’luk sınırı aşması, bu paylara ödenecek 

bedelin bağlı malvarlığı unsurlarından gerçekleştirilmesi veya edinilen payların 

bedellerin tamamen ödenmemiş olmasının da edinimi hukuka aykırı hale 

getirmeyeceği sonucuna varılabilir. Nitekim hükmün Gerekçesinde yer verilen 

ifadeler de bu kabulü doğrular niteliktedir. Yönerge’nin düzenlemesi göz önünde 

bulundurulduğunda, Tasarı m. 381’in Yönerge m. 19/II’deki istisnayı yeterli şekilde 

yansıtmayan ve bu fıkraya göre gerçekleştirilecek edinimlerde de m. 19/I (b), (c) ve 

(d)’deki sınırlandırmalara uyulmasını şart kılan düzenlemesinden ayrılmış görünen 

ifadesinin düzeltilmeye ihtiyaç duyduğu açıktır.  

Bunun yanında, payın ediniminin hukukî niteliği, diğer bir anlatımla, ortaklık 

elindeki payın ifade ettiği malvarlığı değeri ölçütüyle değerlendirildiğinde –ve 

Yönerge’de de bu şekilde düzenlenebilmesine izin verilmesine karşın– aslında hiç de 

isabetli kabul edilemeyecek edinim durumlarına Tasarı m. 382’de641,642 yer 

verilmektedir. Sorun şuradadır: Tasarı m. 382’de yer alan durumlarda ortaklık, 

edinilen payların bedeli kadar serbest yedek akçelere sahip olma koşulu aranmaksızın 

edinimde bulunabilecektir. Gerçekten, Tasarı m. 382’nin hemen ilk cümlesinde 

geçen, “Bir şirket, 379 uncu  madde hükümleri ile bağlı olmaksızın” ifadesi 

gereğince, m. 379/III’te yer alan, “.... iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten 

sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas 

sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar 

olmalıdır” şartı, Tasarı m. 382 kapsamında yapılan edinimlerde aranmayacaktır. 
                                                 
641  Tasarı m. 382 “ (1) Bir şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; 

a) Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini uyguluyorsa,  

b) Küllî halefiyet kuralının gereğiyse, 

c) Bir kanunî satın alma yükümünden doğuyorsa, 

d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili amacına 
yönelikse, 

e) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse 
kendi paylarını iktisap edebilir.” 

642  Tasarı m. 383/II’de, yavru ortaklık aracılığıyla gerçekleştirilen ivazsız edinimlerin de ortaklığın kendi 
paylarını ivazsız olarak doğrudan edinmesiyle eşdeğer görülmesi ve buna geçerlilik tanınması karşısında, 
Tasarı m. 382’de aynı durumun zikredilmemesinin olumsuz bir boşluk olarak yorumlanabileceği yönündeki 
haklı eleştiri için bkz. Moroğlu, Tasarı, s. 169-170. Aslında burada temel sorun, yavru ortaklık aracılığıyla 
edinim konusunun, sözgelimi Alman AktG § 71d’de olduğu gibi tek bir maddede düzenlenmeyerek, 
kanunlaştırma tekniği bakımından isabetli görülemeyecek bir biçimde, Tasarı m. 379/V, 380/II ve 383/II’de 
yinelenmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Halbuki, ortaklık elindeki payların aslında gerek ortaklık alacaklıları, gerek pay 

sahipleri bakımından anlam taşıyan bir malvarlığı değerini yansıtmadığı, dolayısıyla 

ortaklığın bu işlemle birlikte gerçekte herhangi bir malvarlığı değerini iktisap 

etmediği, ortaklık elindeyken payın, ekonomik bakımdan içi boş bir hukukî çerçeve 

niteliğinde olduğu ve bu payların ortaklığa yalnızca, tekrar elden çıkartılmak suretiyle 

yeni sermaye girişi sağlama şansından başka bir şey tanımadığı göz önünde 

bulundurulduğunda643, (Tasarı m. 382 bent (a)’daki sermaye azaltımı istisnası hariç) 

anılan maddede sayılan istisnai edinim hallerinde de bu gereğe uyulması zorunludur; 

aksi halde payın edinimiyle, ortaklık alacaklılarının aleyhine bir işlem 

gerçekleştirilmesine ruhsat tanınmış olur.  

Gerçi biraz önce de belirtildiği üzere Yönerge (Tasarı m. 382 bent (e) hariç), 

maddede sayılan edinim hallerine, tıpkı Tasarı’da gösterilen şartlar çerçevesinde izin 

verilebileceğini kabul etmiştir. Ancak bu konuda Yönerge emredici nitelik 

taşımamaktadır; tersine, Yönerge m. 19, üye devlet yasalarını ortaklığın kendi payını 

iktisabına izin verip vermemekte serbest bırakmakta ve iktisaba izin verilmesi 

olasılığında “en azından” anılan maddede öngörülen şartların aranmasını zorunlu 

kılmakta, dolayısıyla üye devletlere, m. 19’da tanınan istisnaları daha sıkı şartlara tâbi 

tutma konusunda özgür bırakmaktadır644. İşte payın edinimi ile ortaklığın gerçekte bir 

malvarlığı dağıtımında bulunduğu ve bu işlem ardından, ortaklık alacaklıları ve pay 

sahipleri yönünden bakıldığında bir malvarlığı değerini bünyesine katmadığı dikkate 

alındığında, iktisap işlemiyle birlikte hiçbir şekilde kanunen bağlı malvarlığı 

unsurlarına dokunulmaması gerektiği, aksi halde sermayenin iadesi yasağının ihlâline 

izin verilmiş olacağı tartışma götürmez.  

Aslında bu kapsamda, Tasarı m. 382/I (d)’deki “Bedellerinin tümü ödenmiş 

olmak şartıyla ve cebri icradan, bir şirket alacağının tahsili amacına yönelikse,” 

hükmünün, Tasarı m. 381’deki imkân karşısında tamamen gereksiz olduğu ve yersiz 

pek çok kötüye kullanıma kapı aralayabileceği rahatlıkla söylenebilir. Şöyle ki, biraz 

önce belirtildiği üzere Tasarı m. 381 uyarınca, yani yakın ve ciddi bir kayıptan 

                                                 
643  Ayrıntılı değerlendirme için bkz. yukarıda, Birinci Bölüm, § 2, III, 3. 
644  Nitekim bkz. ve karş. AktG § 71/I ve II.  
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kaçınmak için gerekli olduğu taktirde ortaklık, kendi paylarını, genel kurul kararına 

ihtiyaç duyulmaksızın edinebilmektedir, ancak bu işlemin geçerliliği için pay 

bedellerinin tamamen ödenmiş olması ve iktisap edilen payların karşılıklarının serbest 

yedek akçelerden karşılanması da şarttır. Böylelikle, söz konusu istisna aracılığıyla 

ortaklığın kanunen bağlı malvarlığı unsurlarına dokunulması baştan 

engellenmektedir. Şimdi, ortaklık yakın ve ciddi kayıptan kaçınabilmek için bile, 

ancak ve sadece, bedeli tamamen ödenmiş payları ve kanunen bağlı malvarlığı 

unsurlarına dokunmaksızın edinebilme imkânına sahip olduğuna göre, pay sahibinden 

olan bir alacağa karşılık payın cebri icradan alınması evleviyetle aynı şartlara tâbi 

tutulmak gerekir. Esasen payın cebri icradan alınmasında, salt pay bedelinin açık 

artırma ile belirlenebilmesi dışında hiçbir özel durum yoktur. Ne var ki payın yakın 

ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla alınması halinde de ilke olarak payın gerçek 

ve tam karşılığının ödeneceği kuşkusuzdur. O nedenle, istisnalar arasında 

Yönerge’nin bu hükmüne de yer verilmesi isabetli olmamıştır645. 

Nihayet Tasarı m. 382’de son bir edinim halini düzenlemek üzere getirilen 

“şirket, menkul kıymetler şirketiyse” hükmü, şu haliyle hem Yönerge’ye aykırıdır, 

hem de yukarıda belirten, edinimin hukukî niteliği kapsamında kabul edilemez 

uygulamalara açık kapı oluşturabilir. Üstelik sorunun başlangıcı bu da değildir. Her 

şeyden evvel çözüme kavuşturulması gereken, “menkul kıymetler şirketi” ifadesi ile 

neyin tanımlanmak istendiğidir; çünkü hukukumuzda böyle bir şirket türü yoktur. 

Acaba bu ibareyle işaret edilmek istenen, işletme konusu menkul kıymet alım-satımı 

olan şirketler midir? O zaman sadece sözgelimi aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve 

bankalar bu tanıma giren şirketler olarak mı kabul edilecektir, yoksa işletme konusu 

içerisinde “menkul kıymet alım-satımı” yazan tüm ortaklıklar, bu istisnadan 

yararlanabilecek midir? Gerçi Tasarı’nın bir önceki halinde, incelediğimiz istisna 

yerinde “şirket iştigal konusu gereği” ibaresinin yer almasından ve ardından o 

ifadenin, “şirket menkul kıymetler şirketiyse” ibaresiyle değiştirilmesinden hareketle, 

hükme daha dar bir uygulama alanı tanınmak istendiği söylenebilir; ancak varılan bu 

                                                 
645  Nitekim, her halde bu gerekçelerden hareketle olsa gerek, AktG § 71’deki istisnaî edinim halleri arasına, 

Yönerge’nin incelediğimiz hükmü alınmamıştır.  
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sonuç, hükmün kapsamını belirlemek için bu kez bir yorum faaliyetinde bulunulmak 

zorunda kalınacağı gerçeğini değiştirmez.  

Bundan çok daha önemlisi, Tasarı m. 382 bent (e)’nin, esasında şu haliyle 

Yönerge’ye aykırılık oluşturduğu ve sermayenin iadesi yasağını ihlâl için çok 

elverişli bir yöntem sağladığıdır. Yönerge’de Tasarı m. 382 bent (e)’nin muadili 

olarak görülebilecek hüküm, Yönerge m. 20/I (c)’deki, ortaklığın ivazsız olarak veya 

bir banka ya da finansal kurumun alım komisyoncusu sıfatıyla kendi paylarını iktisap 

etmesi durumudur. Ancak Yönerge’deki bu hükümle, Tasarı m. 382 bent (e) arasında, 

çok ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki, alım komisyoncusu sıfatıyla bir 

ortaklığın kendi payını edinmesi durumunda ortaklık, lehine işlem gerçekleştirdiği 

kişiden alacaklı duruma gelir. Diğer bir deyişle, ortaklığın kendi payını satın almak 

için ödediği bedeli doğrudan talep edebileceği bir kişi bulunmaktadır, dolayısıyla 

ortaklık bu işlemle, bağlı malvarlığı değerlerini azaltıcı bir işlem 

gerçekleştirmemektedir. Payı satın alınan ortağa ödenen bir bedel vardır, bu bedel 

miktarınca ortaklık malvarlığı azalmaktadır, ancak alım komisyoncusu sıfatıyla lehine 

hareket edilen kişinin ortaklığa karşı doğan borcu ile bu malvarlığı azalması 

dengelenmektedir. Bu nedenle, Yönerge m. 20’de, incelediğimiz istisna nedeniyle, 

bağlı malvarlığı unsurlarına dokunulmaması gereğinin ayrı bir şart olarak 

zikredilmemesi bir eksiklik değildir.  

Ne var ki Tasarı’daki durum farklıdır. Tasarı’da, ortaklığın menkul kıymetler 

şirketi olması durumunda, başkaca bir sınırlandırma da olmaksızın kendi paylarını 

iktisap edebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Böylelikle ortaklık, bir alım 

komisyoncusu sıfatıyla değil, salt kendi adına işlemde bulunan bir kişi olarak da 

kendi paylarını satın almak imkânına kavuşturulmaktadır ki bu kabulün, sermayenin 

iadesi yasağı ilkesi ışığında anlamlı görülmesi mümkün değildir. Gerçekten, yukarıda 

da belirtildiği üzere –ve kanımızca isabetsiz olarak–, Tasarı m. 382’deki istisnai 

edinim hallerinde, ortaklıkça iktisap edilen payların karşılıklarının serbest yedek 

akçeden ödenmesi zorunluluğu getirilmemektedir. Diğer bir deyişle ortaklık, bu 

madde kapsamında gerçekleştireceği edinimler sırasında pekâlâ bağlı malvarlığı 

unsurlarını ihlâl edebilir, böylece payın edinimi, ortaklık alacaklıları aleyhine bir 

işlem niteliğine bürünebilir. İşte, Tasarı m. 382 bent (e) gereğince ortaklığa, kendi 
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payları ile ticaret yapma ve bunlar karşılığında ortaklık malvarlığını alacaklılar 

zararına ortaklara dağıtma imkânı getirilmektedir ki bu, hem Yönerge’nin sistemine 

olduğu gibi, anonim ortaklığın temel ilkelerine de aykırıdır.  

 

III. Anonim Ortaklığın Kendi Payını Rehni 

Anonim ortaklığın kendi payını edinimine ilişkin yasaklama veya 

sınırlandırmaların dolanılması amacıyla payın rehninin de aynı hükümlere tâbi 

tutulmasının haklılığı ve olması gereken hukuk bakımından isabeti tartışması bir 

yana646, Yönerge’deki düzenlemeyi hukukumuza yansıtmak düşüncesiyle kaleme 

alınan Tasarı’nın, Yönerge m. 24/I hükmü nedeniyle ortaklığın kendi payını rehnini 

de aynı sınırlamalara bağlı kılması anlaşılabilirdir. Ne var ki Tasarı’daki payın rehni 

konusuna ilişkin düzenlemeyi de, en azından bazı bakımlardan anlamlı görmek 

mümkün değildir.  

Her şeyden önce buradaki ilk sorun, yukarıda payın edinimiyle ilgili olarak da 

belirtildiği üzere647, rehne aykırılığın yaptırımının açık olmayışıdır. Eğer rehin 

yasağına ilişkin sınırlandırmaları getiren hükümler emredici nitelikteyse, doğal olarak 

BK m. 19/II gereğince, anılan hükümlere aykırı davranış butlanla yaptırımlandırılmak 

gerekecektir. Oysa Tasarı m. 385’te648 rehin yasağına ilişkin sınırlandırmalara 

aykırılık halinde, ortaklığın bu rehni altı ay içerisinde kaldırması zorunluluğundan söz 

edilmektedir ki bu hükmün bir anlam taşıması için öncelikle rehnin geçerli şekilde 

kurulabilmesi gerektiği açıktır. Peki, rehin yasağına ilişkin hükümler emredici ise, bir 

kere bu butlan nasıl olup da tasarruf işlemini etkilememektedir? İkincisi, diyelim bir 

şekilde bunu aşıp, butlanın salt borçlandırıcı işleme sirayet ettiğini kabul ettiğimizde, 

o zaman hukukumuzda, hakların devrindeki soyutluk-sebebe bağlılık tartışmasını 

ortadan kaldıran ve tercihini soyutluktan yana kullanan hüküm nerededir? Bu 

soruların Tasarı’da verilebilecek yanıtı yoktur ve zaten sorun, Yönerge’den alınan ve 

                                                 
646  Bkz. yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 14, I, 4. 
647  Bkz. yukarıda, Beşinci Bölüm, § 16. 
648  Tasarı m. 385 “379 ilâ 381 inci maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar, 

iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da 
üzerlerindeki rehin kaldırılır.”  
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emredici nitelik tanınmak istenen bu hükümlerin sonuçlarının hukukumuza göre özel 

olarak düzenlenmesi gereğinin gözden kaçırılmasından kaynaklanmaktadır.  

Nihayet bu konuyla ilgili son olarak, Tasarı m. 385’te yer verilen ve 

Yönerge’de de yer almayan, “379 ilâ 381 inci maddelere aykırı ....... bir şekilde rehin 

olarak alınan paylar[ın], ... rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde .... üzerlerindeki rehin kaldırılır.” hükmünü anlamlandırmanın ve hangi 

menfaati korumak için getirildiğini kavramanın mümkün olmadığını eklemek gerekir. 

Bir kere, paylar üzerindeki rehnin kaldırılmasıyla ifade edilmek istenen nedir? Şayet 

hükümde öngörülen süre emredici ise, o zaman süre sonunda rehnin de kendiliğinden 

ortadan kalkacağını söylemek çok daha isabetli olmaz mı? Ama asıl sorun, böyle bir 

rehnin kaldırılmasının ortaklığa nasıl bir menfaat sağladığı noktasına ilişkindir. 

Sözgelimi ortaklık, bir yıl vadeli verdiği bir borç dolayısıyla teminat olarak salt kendi 

payları üzerinde rehin kurmuşsa ve şimdi bu hüküm gereğince altı ay içerisinde rehni 

kaldırmakla yükümlüyse, rehnin kaldırılması ile alacağı tamamen teminatsız hale 

gelecek olan ortaklık bundan ne kazanmış olacaktır? Bize göre bu soruya 

verilebilecek makul bir yanıt olamaz. 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada tespit edilen önemli noktaları ve varılan sonuçları, olması 

gereken hukuk yönünden önerileri şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1. Anonim ortaklıkta “sermayenin korunması” ile “malvarlığının bağlılığı” 

birbirlerinden farklı amaca hizmet eden iki ilkedir. “Sermayenin korunması” ilkesi 

kapsamında alacaklılar bakımından güvence oluşturması öngörülen malvarlığı 

unsurları, bilânçoda sabit bir rakam olarak görünmek zorunda bulunan 

esas/çıkarılmış sermaye ile ortaklığın üzerinde serbestçe tasarruf etme imkânından 

yoksun olduğu kanunî yedek akçenin, esas sermayenin yarısına kadarki kısmıdır. 

Buna bir de, yine ortaklığın pay sahiplerine dağıtma imkânından yoksun olduğu 

yabancı (dış) sermaye eklendiğinde kanunen bağlı malvarlığına ulaşılır. Ortaklık, bu 

kapsamdaki malvarlığını pay sahiplerine dağıtma imkânını haiz değildir.  

2. Pay sahiplerinin bir kez ortaklığa getirdikleri katılma paylarını geri 

istemelerini, öğretideki yaygın kullanımla “sermayenin (katılma paylarının) iadesini” 

yasaklayan TK m. 405 hükmü, “sermaye” kavramının anlamlarından biri olarak 

ortaklığın aktif ve pasiflerinden oluşan tüm malvarlığını hedef tutmaz. Zaten böyle 

olsaydı, pay sahiplerine kâr olarak da bir dağıtımda bulunulması düşünülemezdi; 

çünkü kâr olarak pay sahiplerine aktarılan kısım da ortaklığın “malvarlığı” 

anlamındaki sermayesinin bir parçasıdır.  

3. Diğer taraftan kanun koyucu, pay sahiplerine ortaklıkça yapılacak dağıtımlar 

konusunda da bir düzenleme yapmıştır. Buna göre pay sahiplerine ancak belirli usul 

ve şartların gerçekleştirilmesi ve yine belirli bir organın karar vermesiyle dağıtımda 

bulunulabileceği hükme bağlanmıştır. TK m. 470 gereğince pay sahiplerine ancak 

safî kârdan ve bu iş için ayrılmış yedek akçelerden dağıtım yapılabileceği hükmü, 

malvarlığının bağlılığını hedef tutmakta ve pay sahiplerini korumaktadır. TK m. 369 

uyarınca kâr dağıtımına münhasıran genel kurulun karar verebileceği hükmüne de 
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yer verilmekle, pay sahiplerine yapılacak dağıtımlarda keyfiliğin önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda TK m. 329 hükmü değerlendirildiğinde ise, aslında payın 

ortaklık tarafından geri alınması yöntemiyle pay sahiplerine tıpkı kâr dağıtımında 

olduğuna benzer şekilde bir malvarlığı aktarmasında bulunulduğu görülmektedir. Ne 

var ki kanun koyucu, TK m. 405 ve 466 hükümleriyle, zaten pay sahiplerine kâr 

olarak dağıtılması mümkün olmayan bir kanunen bağlı malvarlığı değerler kümesi 

oluşturmuş, böylelikle alacaklıların haklarını güvence altına almışken, ortaklık 

alacaklılarının anılan hükümlerle oluşturulan kalkana rağmen hala korunmaya 

muhtaç bulunduğu şeklindeki gereksiz bir endişeye kapılarak, TK m. 329’da sayılan 

istisnalar dışında payın ortaklık tarafından edinimini konu edinen tüm sözleşmeleri 

batıl addetmiştir. Oysa bu kapsamda yalnızca, kâr dağıtım hükümleriyle korunmaya 

çalışılan menfaatin ihlâlini engellemeye yönelik, farklı bir deyişle, pay sahipleri 

arasında eşitliğe aykırı davranılmasını ve dağıtıma karar verecek organın (genel 

kurulun) yetkilerine tecavüzü önleyici bir düzenleme yapılması gerekli ve yeterliydi.  

4. Bir anonim ortaklık payını edinmek, ortaklığa karşı haiz bulunulan hakların 

ve yüklenilen borçların toplamını ifade eden “pay sahipliği”nin kazanılması anlamına 

gelir. Ne var ki, bir tüzel kişiliğe sahip olmakla anonim ortaklığın kendi kendisine 

karşı pay sahibi sıfatını kazanması, mantıksal bakımdan imkânsızdır; çünkü ortaklığa 

karşı pay sahibi sıfatını edinebilmek için, biri ortaklığın kendisi, diğeri ise bir başka 

kişiden oluşan iki ayrı hukuk öznesine ihtiyaç vardır. O nedenle, anonim ortaklığın, 

TK m. 329’da izin verilen hallerde dahi kendi payını edinmesi, kendisine karşı pay 

sahibi sıfatını kazandığı şeklinde nitelendirilemez. 

5. Anonim ortaklığın kendi payını ivazlı şekilde edinmesi işlemi, her ne kadar 

dış görünüş itibariyle pay sahibi ile ortaklık arasındaki bir tür edimler değiş-

dokuşuysa da, aslında ortaklık, bu işlem gereğince malvarlığına, o ana kadar 

kendisinde bulunmayan bir değeri katmaz. Payın ortaklık tarafından edinilmesi, 

özellikle ortaklık alacaklıları ve ayrılmayan pay sahipleri yönünden 

değerlendirildiğinde, söz konusu işlem ardından ortaklığın malvarlığında herhangi 

bir artışın meydana gelmediği, tam tersine, edinim karşılığı yapılan ödeme oranında 

ortaklık malvarlığının azaldığı açıklıkla görülür.  
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Anonim ortaklık malvarlığı cephesinden bakıldığında, ortaklığın kendi payını 

edinmekle birlikte, herhangi bir yeni değeri malvarlığına dahil etmeyip salt bir 

malvarlığı aktarımında bulunduğu gerçeği karşısında, yapılan işlemin etkilerinin 

aslında kimin üzerinde doğduğu sorusu ortaya çıkarır. Bu değerlendirmede odak 

noktada yer alanlar, ortaklıktan ayrılmayıp kalan pay sahipleridir. Anonim ortaklığın 

kendi payını edinimi, özünde, ortaklıklarını devam ettiren pay sahipleri ile 

ortaklıktan ayrılan pay sahibi arasında etkilerini doğuran ancak ortaklık üzerinden 

gerçekleştirilen bir tür ayrılma sözleşmesi niteliğindedir. Kalan pay sahipleri, bir 

anlamda, anonim ortaklık tüzel kişiliği aracılığıyla, ayrılan pay sahibine payının 

karşılığını ödemektedirler.  

Payın edinimi karşılığında ortaklığın yaptığı ödeme ortaklıklar hukuku 

açısından değerlendirildiğindeyse, burada pek çok bakımdan kâr dağıtımı ile benzer 

nitelik taşıyan bir malvarlığı aktarımında bulunulduğu görülür. Edinim karşılığında 

bir malvarlığı aktarımı gerçekleştirilebilmesinde, hiçbir zaman kanunen bağlı 

malvarlığı unsurlarına dokunulamaz; çünkü bu malvarlığı değerleri, ortaklık 

alacaklıları bakımından teminat niteliğinde görüldüklerinden, dağıtılmaları butlan 

yaptırımıyla karşılanır. Ne var ki anonim ortaklığın kendi payını edinimi için 

kullanacağı malvarlığı değerlerini, zaten kâr olarak pay sahiplerine dağıtılabilecek 

unsurlarının oluşturması durumunda, artık edinim işleminin sermayenin (katılma 

payının) iadesi olarak nitelendirebilmesi de mümkün değildir. Zira bu malvarlığı 

değerleri, ortaklık alacaklılarının korunması amacına hizmet etmezler.  

Ortaklığın kendi payını ediniminin aslında kâr dağıtımıyla pek çok bakımdan 

benzeştirilebilecek bir malvarlığı aktarımı yöntemi olmasına karşın Türk kanun 

koyucusu, bu yöntemle ortaklık alacaklılarının menfaatlerinin zedeleneceği 

düşüncesinden yola çıkarak, yalnızca olağan malvarlığı aktarımı yöntemi olarak kâr 

dağıtımını kabul etmiş, payın edinimine ise ancak istisnaî bazı durumlarda izin 

vermiş, dolayısıyla bunu olağan dışı bir aktarım yöntemi olarak benimsemiştir.  

6. Anonim ortaklığın kendi kendisinin pay sahibi sıfatını kazanamayacağı 

mantıksal zorunluluğu karşısında gündeme gelen bir diğer sorun, ortaklığın edindiği 

paylardan kaynaklanan hakların akıbetinin ne olduğudur. Egemen düşünce, pay 

mevkii (Mitgliedstelle) ile pay sahipliğinin (Mitgliedschaft) birbirinden ayrılmaz 
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nitelik taşıdığı yönündedir. Bu ayrılmazlığa rağmen ortaklık, kendisine karşı hak 

kullanma veya borç altına girme imkânına sahip olamayacağından, edinilen 

paylardan kaynaklanan pay sahipliği hakları düşmemekle birlikte, ortaklık 

elindeyken donarlar. Dolayısıyla ortaklık, bu paylar nedeniyle ne bir hakka sahip 

olur, ne de borç altına girebilir. Paylar elden çıkartıldığında ise bu haklar yeniden 

canlanacağı gibi, borçlar da payı devralan kişi tarafından yükümlenilmiş olur.  

7. TTK Tasarı, Gerekçe’de belirtildiği üzere, AET’nin sermaye şirketlerine 

ilişkin 2. Yönerge’sinde yer verilen payın edinimi kurumuna yönelik hükümleri 

hukukumuza taşımak iddiasındadır. Aslında, Yönerge’deki düzenlemenin dahi, 

olması gereken hukuk açısından yerindeliği kuşkuludur. Temel olarak, ortaklara kâr 

payı adı altında dağıtılabilecek olan tüm malvarlığı değerlerinin, yine bir malvarlığı 

dağıtım yöntemi olan “payın edinimi” kurumu ile yalnızca % 10’luk sermayeye denk 

gelen kısmının dağıtılabilmesine ilişkin sınırlandırmayı haklı görmek mümkün 

değildir. Payın edinimine, kâr dağıtımıyla pek çok bakımdan özdeşleştirilebilecek bir 

işlem olarak bakmak ve düzenlemeyi, o çerçevede gerçekleştirmek gerekir. 
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